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Programma Praatcafé Krimp
tijd

Onderdeel

19.30
Programma Inloop, koffie
20.00

Opening, door burgemeester Stellinga

20.05

Inleiding: “Krimp”, door Sjoerd Ijdema
en Frans Jorna

20.30

Korte pauze

20.45

Een goed gesprek in het café over de
toekomst van Schiermonnikoog, aan
praattafels

21.45

Gezamenlijk gesprek over toekomst:
wat leveren de tafels op?

22.25

Afsluiting

22.30

Einde
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De scenario’s
1.

Het gaat zoals het gaat




2.

Houden zoals het is



3.

Geen actief beleid: zinloos en
kostenverslindend
We doppen onze eigen boontjes
Strakke handhaving
Actie gemeente om cruciale
voorzieningen te behouden en
ouderenzorg te borgen

Het roer om
1.
2.
3.

Manier waarop het eiland werkt niet
houdbaar: actie nodig
Gevraagd: ondernemingszin
Begint bij de gemeenschap
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Praattafels: de toekomst van
Schiermonnikoog
•Welkom

in het Praatcafé
•Drie soorten tafels: wonen, werken,
voorzieningen
•Gesprek aan tafel: hoe ziet de toekomst
van Schiermonnikoog eruit en wat doen we
dan?
•Kies uw gespreksgenoten en thema
•Verdeel u over de tafels (4-6 personen per
tafel)
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Praattafels: dan gaat het bijvoorbeeld over
Wonen
•
•

Zijn de huizen betaalbaar, zijn daar oplossingen voor te
bedenken?
Is er straks voldoende zorg voor mij als is oud ben of
moet ik naar de wal? Hoe gaan we dat regelen?

Werken:
•
•

Kunt u werken op het eiland?
Hoe creëren we andere banen dan de banen die er
nu zijn? Wat is er dan nodig?

•Voorzieningen:
•

Zijn er in de toekomst nog voldoende
voorzieningen op het eiland? Scholen, de
kinderopvang, medische zorg? Hoe doen we dat?
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Een goed kroeggesprek
•“Alles

is waar”: elke bijdrage is welkom
•Geen discussie en afkappen maar dialoog
en aanknopen
•Bij goede ideeën: alles kan
•Samen verantwoordelijk voor een goed
gesprek: iedereen…. En dus geen
voorzitter, en ook geen verslaglegger
•Noteer uw ideeën, conclusies, hartekreten
op het tafellaken
•… en het is fijn als u zo precies mogelijk
bent: de kaart van Schiermonnikoog
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Vragen voor praattafels (45 min.)
1.

Hoe ziet uw toekomst op
Schiermonnikoog eruit? Trek de lijn
eens 10-15 jaar door….






2.

aan de hand van 3 scenario’s;uitzingen, niet te veel
veranderen, het roer om
wat gebeurt er dan precies op het eiland? Hoe ziet
het scenario er uit?
“wat als” denken: geen keuze voor scenario, maar
het scenario als basis voor uw keuzes

Waar gaat het dan precies over het
eiland? Noem man, plek en paard.






Begin bij het thema van uw tafel, maar schakel
gerust over (het hangt toch samen)
Benoemen probleemplekken,
Maar ook goede ideeën… en alles kan.
Noteer ze op de kaart van Schiermonnikoog op uw
8
tafel

