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Schadeprocedure Het zijn en blijven roerige tijden voor ons Groningers, dat geldt met nadruk ook voor ons als uw bestuur. 
 Tijdens de afgelopen jaarvergadering werden weer veel zaken opgevoerd waarover leden graag met elkaar in gesprek

willen. Om te voorkomen dat vergaderingen voor de een wat te lang en voor de ander weer veel te kort duren, willen
we wat meer gebruik maken van onze “leden voor leden”bijeenkomsten. Die bieden meer gelegenheid om wat langer
met elkaar te praten.

Onze suggestie om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ riep bij velen vragen op. Ons doel was om een signaal af te geven en
zeker niet gericht tegen de gemeente. Om uw eigen afweging te kunnen maken krijgt u van ons een samenvatting van alle aspecten,
zowel voor- als nadelen, op schrift.  LEES MEER

Nieuwe Leden voor Leden

Zienswijze op het gasbesluit

Statement Dialoogtafel

WOZ-waarde

Aanmelden klankbordgroep

Op dit moment hebben zich ruim 10 leden aangemeld voor onze
klankbordgroep m.b.t. de dialoogtafel. Deze groep gaat van start op het
moment dat de GBB definitief gekozen heeft deel te nemen aan deze
tafel. Het wachten is op het gaswinningsbesluit van de minister. 

Mocht u zich nog willen aanmelden dan kan dat via dit mailadres:
contact@groninger-bodem-beweging.nl

Zienswijze GBB tegen gaswinningsbesluit minister Kamp

Op 5 maart jl. hield de GBB de Algemene Ledenvergadering waarin
ook uitleg werd gegeven over de zienswijze die de GBB gaat indienen
tegen het gasbesluit van minister Kamp als deze in lijn ligt met de
presentatie van januari 2014. De uitleg werd gegeven door onze
advocaat Jewan de Goede van PlasBossinade. 

Klik hier voor de uitleg in tekst en audio.

LEDEN VOOR LEDEN BIJEENKOMST

De volgende Leden voor Leden bijeenkomst staat gepland op zaterdag
22 maart a.s. van 13.30u tot 16.30u in de grote zaal van ons kantoor in
Loppersum.

De opzet van deze bijeenkomsten is een informele inloop waar leden
elkaar kunnen treffen en eigen ervaringen kunnen uitwisselen. Uiteraard
zullen ook enkele bestuursleden aanwezig zijn. 

Contributie

De facturen voor de contributie van 2014 zijn de deur uit.
 Graag vragen we uw aandacht voor het invullen van uw lidnummer en

factuurnummer.
 We hebben inmiddels een aantal betalingen binnen die we helaas niet

aan een lidnummer kunnen koppelen omdat deze er niet bij staat
vermeld. Alleen op naam zoeken werkt ook vaak niet omdat het vaak
gebeurt dat bv. mevrouw Pietersen betaalt voor haar partner meneer
Jansen. Zonder extra informatie is het voor ons niet te zien dat meneer
Jansen betaald heeft. 

 Ook als u al betaald heeft krijgt u een factuur, deze is voor uw eigen
administratie. Alvast heel erg bedankt voor de medewerking.

Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvdV)

Op 10 februari heeft de GBB een eerste overleg met de OvdV gehad.
Hier hebben we een eigen verslag van gemaakt waarin o.a. de rol van de
OvdV aan bod komt en suggesties van de GBB voor gesprekspartners.

Het onderzoek richt zich op :

Hoe de veiligheid is meegewogen in de besluitvorming over de
gaswinning? Welke rol heeft veiligheid bij het besluitvormingsproces
gespeeld? Het onderzoek gaat ongeveer 1 jaar duren.

LEES MEER

College GBB om gedupeerden weerbaar te maken

De werkgroep GEO gaat een college organiseren:

Wat verwacht je van de taxateur;
Opbouw van uw woning;
Kwetsbare delen aan een woning;
Wat kun je vooraf vast doen;
Wat moet je op zeker niet doen;
Gelegenheid om vragen te stellen.

Binnenkort zal er een datum bekendgemaakt worden. Deelname gaat op
inschrijving, hou de website in de gaten.

INCIDENTENBESTRIJDINGSPLAN AARDBEVINGEN

De Veiligheidsregio Groningen heeft het IBP aardbevingen gereed.
Lees hier hoe alle hulpdiensten voorbereid zijn en waar ze rekening
mee houden. Klik hier voor het IBP.

 

Groninger Bodem Beweging
 Stationslaan 8

 9919 AB Loppersum
 06-17268247

 contact@groninger-bodem-beweging.nl
 www.groninger-bodem-beweging.nl

 Openingstijden (muv schoolvakanties):
 Maandagochtend 9:30u-11:30u

 Vrijdagmiddag 14:00u-16:30u

Aandachtspunten bezwaar tegen WOZ beschikking

Met de WOZ beschikking wordt de waarde van uw woning vastgesteld
die als grondslag dient voor de onroerend zaakbelasting (OZB). Een
hogere WOZ waarde betekent een hogere belasting. 

Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde moet u ook bezwaar
maken tegen de  opgelegde aanslagen. Vraag ook om een
kostenvergoeding. U heeft recht op vergoeding van de kosten die u
redelijkerwijs heeft gemaakt in verband met de behandeling van het
bezwaar. U kunt denken aan het inschakelen van rechtsbijstand, of aan
het inschakelen van een taxateur. Het is aan uzelf om te beslissen of u
dit soort kosten wilt maken. Kiest u daarvoor, dan worden de kosten
daarvan vergoed conform een vooraf vastgesteld forfaitair bedrag.
LEES MEER

GBB statement start dialoogtafel 10 maart 2014

De GBB vertegenwoordigers van de Groninger Bodem Beweging
verklaren bij de start van de dialoogtafel het volgende:

wij vertegenwoordigen een grote groep bewoners van het
gaswinningsgebied en onderhouden contact met hen;
deze bewoners zullen steeds input geven aan wat aan de
dialoogtafel besproken wordt;
op voorhand worden er geen onderwerpen uitgesloten voor
beraad aan de dialoogtafel;
wij nemen onder voorbehoud deel aan de dialoogtafel tot het
moment van publicatie van het winningsbesluit door de minister.
 Afhankelijk van dit besluit bepaalt het bestuur of wij continueren
dan wel stoppen.
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