Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild
D. V.O.

NIEUWSBRIEF 2018.03
VERSTERKINGSCAFÉ
A.s. zaterdag, 17 februari 2018 is het versterkingscafé van de DVO in De Pompel weer geopend vanaf 16.00 uur.
Een ieder kan daar terecht om met elkaar van gedachten te wisselen over de gang van zaken rond de
versterkingsoperatie en elkaar daarin te steunen.

DORPSVERNIEUWING OVERSCHILD
De versterkingsoperatie zal ingrijpende gevolgen hebben voor Overschild en haar inwoners. Zoveel is al duidelijk
geworden. Het is dus hoog tijd dat we als dorpsbewoners gaan bepalen hoe wij willen dat ons dorp er straks uit zal
moeten zien. Maar vooral ook hoe willen wij dat ons dorp straks sterker uit de versterkingsoperatie komt (als alle
stofwolken zijn opgetrokken). Op 13 februari ’18 is een begin gemaakt met het opstellen van een
dorpsvernieuwingsplan voor Overschild e.o.. Onder aanvoering van Winy Maas, een vermaarde stedebouwkundigen (landschaps)architekt van het bureau MVRDV uit Rotterdam, zal in nauwe samenwerking met de inwoners van
Overschild, de Gemeente Midden-Groningen en de NCG worden gewerkt aan een “toekomstbeeld” van Overschild
in relatie tot het versterken van alle woningen. Hoe kan Overschild zichzelf blijven en hoe kan er tegelijk een
verbetering ontstaan. Met de inwoners van Overschild bedoelen we nadrukkelijk niet alleen de DVO, maar alle
inwoners. De leden van de DVO kunnen èn willen niet spreken namens alle inwoners. Dat kunnen ze het beste zelf
doen. Dus alle inwoners van Overschild zijn welkom om mee te doen.
En er gaat tempo gemaakt worden. Op 27 februari a.s. is er al een eerste bijeenkomst voor alle inwoners.
Binnenkort valt de uitnodiging voor deze bijeenkomst in uw brievenbus, maar noteer da datum alvast op de
kalender. De uitnodiging gaat vergezeld van een vragenlijst. Het is natuurlijk de bedoeling dat de inwoners op
grote schaal de vragenlijst gaan invullen. Het is uitdrukkelijk een bijeenkomst voor en van de inwoners van
Overschild. Buitenstaanders – die bijvoorbeeld worden aangetrokken door de naam en faam van Winy Maas - zijn
niet welkom. Ook de pers zal worden geweerd. We willen een bijeenkomst waar iedere inwoner van Overschild
zich vrij en veilig kan uitspreken over wat haar of hem bezighoudt.
Dhr Maas en zijn collega hopen op een grote opkomst en veel ingevulde vragenlijsten, want dan kunnen zij de
komende maanden een goed plan maken. Een plan waarmee we in Den Haag ook de nodige steun kunnen
verwerven en de financiële middelen kunnen veilig stellen. Binnenkort schijnt een groot aantal bewindslieden naar
onze Provincie te willen komen in het kader van hun voorbereidingen op een nieuwe begroting. Zij vragen om
plannen. Welnu, ons plan komt er dus aan! Doe mee en laat Den Haag zien waar wij als klein dorp groot in kunnen
zijn!

UIT DE FOLDER VAN HET SOCIAALTEAM
Uit persoonlijke verhalen blijkt hoe ingrijpend aardbevingen, of de dreiging hiervan, kunnen zijn in je dagelijks
leven. Ondanks de Groningse nuchterheid kun je last hebben van stress, slapeloosheid of andere psychische
klachten door aardbevingen of de dreiging daarvan.
Uit onderzoek blijkt dat mensen die meerdere keren te maken hebben (gehad) met schade aan hun huis veel vaker
psychische problemen en stress-gerelateerde gezondheidsklachten hebben. .
Voor sommige mensen geeft ook het traject van inspecties en eventuele versterking van woningen. Zoals
bijvoorbeeld in Overschild of straks in Slochteren/Schildwolde veel stress.
Hulp hierbij vragen is nog niet zo vanzelfsprekend. Soms voel je schaamte, misschien omdat het nog niet altijd als
probleem erkend wordt, waardoor je langer blijft rondlopen met je klachten.
Sinds kort kunt u voor een luisterend oor ook terecht bij het sociaal team Slochteren.
Er zijn daarvoor speciaal 2 mensen beschikbaar:
Eef Goesten
06 30487356
Erwin de Vries 06 51569063

eef.goesten@midden-groningen.nl
erwin.devries@midden-groningen.nl

Wilt u graag met hun in contact komen dan kunt u contact opnemen met desbetreffende persoon of het sociaal
team: sociaalteam@slochteren.nl of op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met sociaal team
Slochteren: 0598 72 98 20 (doorkiesnummer 1).

STUT EN STEUN APPINGEDAM.
Naast het Sociaal team van gemeente Midden Groningen, kan je gratis en onafhankelijk steun krijgen van Stut en
Steun. Stel u wilt graag ondersteuning bij de gesprekken met de bewonersbegeleiders van de NCG of iemand die
aantekeningen maakt van gesprekken, dan kan je gebruik maken van Stut en Steun. Voor informatie zie hun
website: www.stutensteun.nl
Stut-en-Steun
Spoorbaan 1
9901 DD Appingedam
050 - 2112044

AGENDA DVO
17 februari 16.00 Versterkingscafé in De Pompel
19 februari 19.30 Reguliere vergadering DVO
26 februari 19.30 Reguliere vergadering DVO
27 februari 15.00 Overleg Gemeente, NCG, DVO, Winy Maas
27 februari 19.30 1e Dorpsbijeenkomst Dorpsvernieuwingsplan met Winy Maas (alleen voor inwoners Overschild!)
3 maart 16.00 Versterkingscafé in De Pompel
5 maart 19.30 Reguliere vergadering DVO
12 maart 19.30 Reguliere vergadering DVO
13 maart 15.00 Overleg Gemeente, NCG, DVO o.a. financiële kaders in beeld
17 maart 16.00 Versterkingscafé in De Pompel
19 maart 19.30 Reguliere vergadering DVO
20 maart Tweede zitting met Winy Maas (alleen voor inwoners Overschild!)
26 maart 19.30 uur Reguliere vergadering DVO
27 maart 15.00 Overleg Gemeente, NCG, DVO o.a. bodemgesteldheid en funderingen
19 april Derde zitting met Winy Maas (alleen voor inwoners Overschild!)

REACTIES
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of iets anders kenbaar maken bij de DVO, stuur dan s.v.p. een email naar
versterkingoverschild@gmail.com.
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