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Krimpen met beleid
Provincies hebben collegeonderhandelaars opgeroepen om aandacht te hebben voor
de krimp. Voor gemeenten is volgens hen een cruciale rol weggelegd bij het anticiperen
op de bevolkingskrimp. Gemeenten kunnen niet langer denken aan meer mensen, meer
huizen, meer voorzieningen, meer bedrijvigheid. Nee, het gaat nu om selectiviteit en
kwaliteit. Wat betekent dat voor de sport?
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