
 

 

Let op: De eerste avond van het nieuwe seizoen vindt plaats op 3 oktober in het bruggebouw 

van het gemeentehuis Emmen. Ingang aan de Vreding, waar voldoende parkeerruimte is.   

 

De toekomst van Emmen, 

de gemeente die van geen krimp wil weten. 

Hoe ziet de toekomst van Emmen eruit? Moeten wij somberen over vertrokken productiebedrijven 

óf biedt nieuwe bedrijvigheid kansen? Moeten wij bang zijn voor krimp of kan Emmen succesvol 

inzetten op kwaliteit van leven voor een kleiner aantal mensen? En als er sprake is van krimp, wat 

betekent dat dan? Hoe kan Emmen zich hierop voorbereiden en mogelijke dreigingen omzetten in 

kansen voor de toekomst?   

De toekomst staat niet los van het verleden 

Het Kenniscafé Emmen staat op 3 oktober in het teken van de toekomst van de gemeente Emmen, 

en de toekomst kan natuurlijk niet los worden gezien van het verleden.  Dr. Gerrit van Vegchel 

schetst aan de hand van zijn proefschrift de opmerkelijke metamorfose die Emmen tussen 1945 en 

1965 heeft doorgemaakt. Burgemeester Eric van Oosterhout gaat daarna in op de toekomstvisie van 

Emmen.  

Het verleden  

Gerrit van Vegchel was onafhankelijk en fulltime voorzitter van de Stadsregio Parkstad Limburg van 

2010 tot 2014. Hij was verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren van noodzakelijke en 

succesvolle veranderingen. Hij trekt de vergelijking tussen Emmen en andere perifere gebieden van 

Nederland.   

De toekomst van Emmen 

Eric van Oosterhout behoeft geen introductie. Hij belicht in zijn bijdrage vooral de toekomst en de 

specifieke kenmerken van Emmen en Zuidoost-Drenthe. Hij doet dat onder meer aan de hand van de 

strategienota van de gemeente Emmen, Emmen 2030: dáár wil je zijn. 

De avond wordt opgeluisterd door een kort optreden van het cabaretduo 2VOUDT van Eddy Zinnemers en Rob 

Wilhelm. 

Kortom, een interessante avond die u als (gemeente) Emmenaar niet mag missen. Goed 

om ook vrienden, kennissen en of collega’s te attenderen op deze avond. 

Inloop vanaf 18.45 uur, we starten om 19.30 uur. Bruggebouw Gemeente Emmen. 

Deze avond van het Kenniscafé Emmen is onderdeel van het project ‘Kenniscafé maakt kennis met krimp’, 

gesubsidieerd door de Provincie Drenthe. 


