Grijs tegen Krimp misschien een Optie
Vorden/Kranenburg, 4 september 2013 - Tussen 21:32 h en 22:45 h vond er in Kranenburg
een levendige discussie plaats over de vraag of extra instroom van ‘grijs’ tegenwicht zou
kunnen bieden aan de bevolkingskrimp in de Achterhoek. Onder ‘grijs’ wordt hier verstaan:
mensen van pensioengerechtigde leeftijd. Plek van handeling: de kapel van het klooster,
waarin sinds afgelopen mei groepshotel ‘Klooster van Kranenburg’ is gevestigd. De discussie
volgde op een ledenvergadering van D66-Bronckhorst.
Jeroen Timmers van het groepshotel leidde de discussie in met een korte presentatie over het
ontstaan en functioneren van het hotel. Twee dingen uit zijn verhaal zetten de toon voor de
rest van de avond: de prachtige restauratie van het historische gebouw maar ook de zeer trage
besluitvorming bij de gemeente Bronckhorst. Nicolette en Wim van Bavel van ‘Herbergier
Velp’ (woon-zorg voor mensen met geheugenproblemen) hadden een tegengestelde ervaring
met de gemeente Rheden. Met een duidelijke uitleg beschreven zij hoe ze op basis van het
pgb (persoonsgebonden budget) zelfs mensen met alleen AOW toch aan een plek konden
helpen. Ervaringen van een zorgonderneemster uit Vorden kwamen ook aan de orde. Zij vond
tot op heden wel bij de provincie maar weinig bij de gemeente gehoor bij haar pogingen tot
het opzetten van een kleinschalige zorgvoorziening.

Jeroen Timmers houdt zijn inleiding in de kapel van het klooster te Kranenburg

Daarna kwamen er vragen uit het publiek over de toekomst van het pgb (de gemeente krijgt
daar een grote stem in), de verhouding tot verpleeghuizen (bij de herbergiers geen sloten op
de deuren!), of mensen van elders wel in de Achterhoek willen gaan wonen, hoeveel banen
daarmee geschapen worden (verhouding 1:1), de rol die de gemeenteraad hier kan spelen, en
het ombuigen van denken in termen van krimp naar termen van groei.
Een kwartier na het geplande tijdstip zette Josée van der Staak het lied ‘Ergens tussen Zwart
en Wit’ in om de discussie over ‘Grijs’ af te sluiten. Waarna nog een borrel restte en de
conclusie dat misschien ‘Grijs tegen Krimp’ een van de mogelijkheden biedt om
bevolkingskrimp in de Achterhoek tegen te gaan.

