Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild
D. V.O.

NIEUWSBRIEF 2018.07
VERSTERKINGSCAFÉ
Zaterdag 14 april 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.
DE GASWINNING OMLAAG EN DE WETSWIJZIGINGEN DAARVOOR
Minister Wiebes van EZ&K bereid een wijziging voor van de Gaswet in het kader van de verlaging van de
gaswinning. Concepten daarover zijn nu al in te zien op http://www.internetconsultatie.nl/groningenveld.
Iedereen kan op die site van de overheid een reactie kwijt.

Wij roepen alle inwoners van Overschild e.o. op om zijn of haar reactie te
plaatsen om op die manier te laten zien/horen wat wij willen.
Enkele dorpsgenoten zijn je al voor gegaan!
Er is nauwelijks ruchtbaarheid aan gegeven dat deze mogelijkheid bestaat.
Er ontstaat op dit moment in de regio een groeiende onrust over de strekking van de wetswijzigingen, het wel of
niet opschorten van de versterkingsoperatie, etc..
In een informeel contact tussen de DVO, de Gemeente en het NCG Versterkingspunt Overschild heeft de
Gemeente laten doorschemeren zich volledig te scharen achter de wens van de bewoners (doorgaan met
dorpsvernieuwingsplan èn de versterkingsoperatie). De bewoners willen in een veilig huis wonen; ook de komende
paar jaar al, als de gaswinning nog niet omlaag is gebracht.

AGENDA DVO
9 april 19.30 Reguliere vergadering DVO
10 april 15.00 Overleg Gemeente, NCG, DVO (O.V.O.)
16 april 19.30 uur Reguliere vergadering DVO
19 april Derde zitting met Winy Maas (alleen voor inwoners Overschild!)

SOCIAALTEAM GEMEENTE MIDDEN-GRONINGEN
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

REACTIES
Wil je reageren op deze nieuwsbrief of iets anders kenbaar maken bij de DVO, stuur dan s.v.p. een email naar
versterkingoverschild@gmail.com. Je kan natuurlijk ook het Versterkingscafé bezoeken of als “Gast-aan-tafel”
aanschuiven bij de DVO vergadering.
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