Schouwen-Duivelanders over het thema ‘Krimp als kans’
Uitspraken, inzichten en dromen van deelnemers aan de verschillende dialoogtafels in de Week
van de Dialoog 4-9 november 2013

Wat roept het thema ‘Krimp als kans’ in mensen op
-

Veel vraagtekens.
Omdenken.
Clubs die met elkaar gaan samenwerken.
Krimp heeft vaak een negatieve associatie. Hoe hou je het positief?
Jongeren die wegtrekken, winkels die sluiten – via internet bestellingen doen.
Minder scholen, kinderdagverblijven die sluiten – andere oplossingen zoeken.
Creativiteit aanboren voor nieuwe mogelijkheden.
Moeilijk om steeds de kansen te blijven zien.
Meer samenwerken, verbindingen herstellen en nieuwe verbindingen aangaan.

Dromen, idealen en wensen over de ideale situatie waarbij vanuit krimp nieuwe
kansen en mogelijkheden ontstaan
-

-

Ophouden met praten over krimp. Meer de positieve aspecten van Schouwen-Duiveland voor het
voetlicht brengen.
Een energieneutraal eiland. Unieke kansen die b.v. wind en water bieden uitnutten.
Schouwen-Duiveland meer promoten en aantrekkelijker maken voor toeristen en bewoners; goed
gestructureerde infrastructuur, mooie dingen laten zien en het hele jaar door op cultureel gebied
wat bieden. Top evenementen binnenhalen bijvoorbeeld op het gebied van watersport. Meer
aandacht voor cultureel erfgoed met name in Zierikzee.
Meer gebruik maken van wat er al is; onze streekproducten meer gezamenlijk promoten.
Dat we ons echt Schouwen-Duivelander gaan voelen en trots zijn op ons eiland.. Braakliggende
terreinen benutten voor groentetuinen en lege gebouwen voor b.v. kunstuitingen.
Onderwijs centraliseren. 3 basisscholen op het eiland om kwaliteit te garanderen. Kinderen gaan
met bussen naar deze scholen.
Dorpshuizen functie geven voor toeristen; cocreatie in kleine kernen.
Coöperatieve samenwerking.

Inzichten en wijsheden
-

Geen angst voor morgen
Krimp is aanpassen; krimp kan een kans zijn.
Krimp is een kans om te zien dat je vooral liefde nodig hebt om gelukkig te zijn
Wees niet bang voor verandering.
Kleine stappen zijn ook stappen
‘Telkens terugkijken in de tijd om door te kunnen gaan in de toekomst’
Geven en nemen principe weer als uitgangspunt nemen in onze Zeeuwse samenleving.
Het is tijd voor een mentaliteitsomslag.
Met ons allen krijgen we veel voor elkaar. Het is de tijd voor collectiviteit!

‘Krimp’ is van alle tijden. In aanvang hebben mensen vaak de neiging om krimpsituaties als negatief
te benaderen. De ervaring leert dat veel van hen in staat zijn om deze te benutten om nieuwe wegen
in te slaan. Het belang om meer samen te werken kwam aan meerdere tafels aan de orde.
Tot slot: Veel deelnemers hebben de dialogen ervaren als een bijzondere en mooie manier om elkaar
te leren kennen en elkaars verhalen te horen. Inspirerend, leerzaam en verfrissend!

