NIEUWSBRIEF 22 Maart 2019
HRA-model nader toegelicht.
Tijdens verschillende informatieavonden over de versterkingsaanpak in Midden-Groningen stelden
bewoners technische vragen over het gebruikte computermodel. Deze konden niet allemaal
beantwoord worden. Daarom organiseren op 25 maart 2019 gemeente Midden-Groningen en Nationaal
Coördinator Groningen (NCG) samen met SodM een avond over het computermodel (HRA-model). Dit
model wordt gebruikt om te bepalen welke gebouwen als eerste onderzocht en beoordeeld worden of
het gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm.
Tijdens de avond wordt aandacht besteed aan het tot stand komen van het computermodel, welke
gegevens bij het computermodel gebruikt zijn en waarom. Uiteraard is er gelegenheid om uw vragen te
stellen.
De Gemeente Midden-Groningen nodigt u graag uit voor deze avond over het HRA-model.
Datum: maandag 25 maart 2019
Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Plaats: Kielzog, Gorecht-Oost 157 in Hoogezand

Samen verder ….
Al geruime tijd zitten de NCG, de Gemeente Midden-Groningen en de DVO om de twee weken aan de
tafel om de voortgang van de versterking in Overschild te bespreken (O.V.O.). Eind vorig jaar is besloten
de om de opzet van de OVO te evalueren en daarbij vooral te kijken naar de toekomst: hoe samen
verder te gaan.
Afgesproken werd dat we op 28 maart a.s. bij elkaar komen onder begeleiding van een externe,
deskundige gespreksleider met als doel afspraken te maken over hoe de samenwerking tussen
inwoners, de NCG en de Gemeente Midden-Groningen in de nieuwe fase vorm dient te krijgen. Extra
aandacht hierbij krijgt de wijze waarop andere inwoners van ons dorp betrokken kunnen worden bij het
vervolg.
De drie partijen van het OVO zien graag dat op 28 maart a.s. behalve de DVO-ers ook andere inwoners
actief aan deze bijeenkomst gaan meedoen om samen de nieuwe koers te bepalen.
Uiteraard komen we samen in De Pompel. Gestart wordt om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Punt van grote zorg …
Door de batchgericht aanpak in de kern van het dorp en de objectgerichte aanpak in het buitengebied is
een driedeling ontstaan. De DVO vindt dat dat niet is te verkopen. Alle bewoners van Overschild moeten
gelijke mogelijkheden en gelijke kansen hebben en houden.
De aanpak leidt nu al tot sociale scheuring in de dorpsgemeenschap; en als we niet oppassen ook binnen
de DVO!
De vermenging van verschillende aanpakken (met daarbij behorende tijdlijnen) leidt tot ongelijke
behandeling, terwijl de uitgangspositie van de bewoners dezelfde was.
De DVO dringt er bij de Gemeente Midden-Groningen om nu na de positieve woorden (Structuurvisie en
Plan van Aanpak) vooral de daden bij die woorden te voegen. Wij herinneren de Gemeente graag aan
haar zorgplicht.
De DVO heeft dan ook in de laatste OVO tot het volgende op geroepen:
• Niet alleen insteken op veiligheid, maar ook op (mijnbouw)schadevrij wonen.
• Gelijke kansen voor alle Schildjers op de woningmarkt.
• Ruimhartige financiering woningverbetering en verduurzaming; ook als versterking of
sloop/herbouw (nog) niet aan de orde is.
• Een gelijk perspectief dus voor alle inwoners van Overschild.

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

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 is daarvoor speciaal iemand beschikbaar:
Eef Goesten

06 30487356

eef.goesten@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).

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 als “Gast-aan-tafel” aanschuiven bij een DVO vergadering.
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