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IN DEZE EDITIE: VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER

GBB-merchandise Door alle verwikkelingen van de laatste tijd heeft deze nieuwsbrief wat lang op zich laten
wachten, mijn verontschuldigingen daarvoor.

 Allereerst was daar de Dialoogtafelvergadering van vorige week, elders en ook op de website
leest u meer over de ontwikkeling van een schadeherstelorganisatie zo onafhankelijk mogelijk
van de NAM en onze opstelling daarin.

LEES MEER

Nieuwe bestuursleden

Animatie

Persbericht Uitvoeringsinstantie

Videoreportages gedupeerden

GBB-merchandise

Bandana's en paraplu's met GBB logo.
 De bandana's kosten € 4,- en de paraplu's € 10,-

 De webshop wordt pas in augustus gelanceerd maar we hebben een
ophaaladres geregeld voor leden die heel graag alvast wat willen
kopen.

LEES MEER

Nieuwe bestuursleden

Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering (woensdag 25 juni
2014) hebben we 2 nieuwe bestuursleden geïnstalleerd.

Albert Hebels (penningmeester) en Dick Kleijer. Zij hadden zich al een
voorgesteld via de website:

klik hier en hier

Overheidsanimatie in het juiste perspectief

Op 13 maart 2014 publiceerde de overheid een infographic waarin het
gasbesluit van minister Kamp werd toegelicht. Deze oorspronkelijke
animatie (klik hier) was op een wel erg luchtige manier in elkaar
gezet.

 Daarom zijn we tot de volgende vernieuwde versie gekomen met,
naar ons idee, het juiste perspectief.

 Klik hier voor de aangepaste versie.

Persbericht Uitvoeringsinstantie

Zaterdag 17 mei  werd in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit aan
de Broerstraat te Groningen een conferentie met de titel “Een duurzame
voedingsbodem voor Groningen” georganiseerd.

 De Rijksuniversiteit Groningen(RUG) bestaat 400 jaar en organiseert allerlei
festiviteiten in verband daarmee. De RUG onderhoudt traditiegetrouw een
goede band met Stad en Ommeland. Het was een goed initiatief ook
aandacht te schenken aan de aardbevingsproblematiek.

LEES MEER

Schadeprocedure NAM nog steeds een stroperig drama!

De schadeprocedure is nog steeds een groot drama voor veel
gedupeerden. De NAM claimt dat 96% van de getroffen bewoners
tevreden over deze procedure is maar bij ons komen nog iedere week
forse klachten binnen.

Reden voor ons om te starten met een reeks interviews met deze
bewoners. Hieronder het eerste interview met Annemarie Heite uit
Bedum.

Klik hier

Wanhoopskreet uit Onderdendam

In onze reportagereeks over gedupeerden die vastzitten in de
schadeprocedure maakten we de volgende reportage in
Onderdendam.

Annemarie de Haan woont in een huis naast de monumentale
boerderij "de Haver". Deze boerderij is halverwege vorig jaar
opgekocht door de NAM. Ondertussen slaapt Annemarie in een busje
naast haar woning....

LEES MEER

 

Groninger Bodem Beweging
 Stationslaan 8

 9919 AB Loppersum
 06-21615080

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

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

 Vrijdagmiddag 14:00u-16:30u

KANTOOR GESLOTEN TIJDENS ZOMERVAKANTIE

Het GBB kantoor is tijdens de zomervakantie van vrijdag 4 juli t/m vrijdag 16 augustus gesloten. Hierdoor vervalt
ook het telefonisch spreekuur. Uiteraard zijn we 24/7 per mail (contact@groninger-bodem-beweging.nl) te bereiken,
graag uw begrip als het antwoord iets langer op zich laat wachten.
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