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En, het is #hier best wel ok!
Gelukkig, maar ook tevreden?
Lang zullen we leven!?
Economische en fysieke bloei na groei



Emmen bestaat niet
Zand en Veen
Stad en dorpen
Stad en ommeland



Brede welvaart en SDG’s
‘Schokbestendigheid en brede welvaart, nu en later’
Emmen: Hoog op wonen en leefomgeving
Emmen: Laag op welzijn, welvaart, gezondheid, arbeid



Van groei naar bloei
Bevolkingsgroei naar stabiel
Economische ‘schokbestendigheid’
Aangehaakt naar afgehaakt
Afnemers, afhankelijken en actieven



Sociaal economische status
Laagste status*
Vermogensongelijkheid neemt ook in Emmen toe
*= (Gezondheid in de wijk GGD Drenthe 2019)



Moeite met rondkomen
Mensen die zelf aangeven moeite te hebben met rondkomen 
Gezondheid in de wijk GGD Drenthe 2019



Gezondheid en 
leefstijlindicatoren
Emmen ten opzichte van alle wijken en dorpen in Drenthe
Gezondheid in de wijk GGD Drenthe 2019

Arbeidspotentieel ontoereikend – snelle vergrijzing en ontgroening



De Emmenaar en het klimaat
75% huizenbestand is particulier bezit
Bouwjaar 1972 - ‘energieneutraal’
Zelfvoorzienend, onafhankelijk van corporates en geitenwollen sokken
Cultuurhistorisch geworteld?



De Emmenaar en het klimaat
Tot hoever strekt het commitment van waterstof?
Greenwise te fysiek en te bestuurlijk gepositioneerd
UT Twente logischer dan RuG



Verborgen technologische parels
Wereldspelers
Behoefte aan ecosysteem
Vermenigvuldigers voor HTSM



Welke bereikbaarheid helpt Emmen?
Alleen snel spoor werkt – niet stoppen op elk marktplein op de route
Hunebed Highway wordt Nedersaksenpad – snel en veilig met de auto naar Twente
Verbinding op kennis, niet op laagwaardige goederenstromen (Verdozing Venlo)
Des te beter de bereikbaarheid des te kleiner de noodzaak om in Emmen te vestigen



Afnemende interesse in lokale politiek
Gemeenteraad: Opkomst laag ten opzichte van landelijk vanaf 2000



Landelijke verkiezingen
Verandering van tijdperken: Uitslagen gemeente Emmen 2006 vs 2021
En als er landelijk wordt gestemd dan….



Gemeenteraadsverkiezingen
Verandering van tijdperken: 2006 vs 2022
Emmen voorloper van een landelijke trend
Verschuiving van gevestigd naar lokaal
Aandacht van afhankelijken naar actieven 
Van grote bewegingen naar kleine stapjes – van preventief in het eigen domein naar curatief in een ander domein



Wanneer wordt protest verzet?
Onderstroom steeds zichtbaarder
Inwoners ‘zonder stem’ voelen zich niet gezien
Polarisering zonder lokale invloed
Slachtofferschap wordt bevestigd door landelijk beleid én de SDG’s



Ongekende interventies
Kunnen we de sociaal economische gevoeligheid verkleinen door te leren van fysieke en 
sportieve successen? 
Emmen heeft een sociaal economische revival nodig vergelijkbaar met de fysieke groei 
van na de oorlog
Op naar een schokbestendiger Emmen



Kapitaliseren van de lessons learned
Visie
Focus van fysieke naar forse maar duurzame sociaal economische investeringen
Lokaal leiderschap: Denk groot, begin klein
Professioneel, wereldwijs en zelfbewust: Voorbij Calimero
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