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Nieuwe ronde Koopinstrument NCG

Op maandag 13 september 2021 start Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met
een nieuwe ronde van het Koopinstrument. Woningeigenaren met een huis in de
kern van het aardbevingsgebied, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen
zich aanmelden voor het opkopen van hun woning. Aanmelden kan vanaf maandag
13 september tot en met zondag 10 oktober 2021 via het formulier op de website
van Nationaal Coördinator Groningen.

Dit is de tweede opkoopronde van dit jaar, in maart kon men zich hier ook voor
aanmelden. Er zijn toen vijf aanmeldingen binnengekomen. In 2020 ontving NCG 43
aanmeldingen, en in 2019 waren dat er nog 76. NCG denkt dat de afname komt door
het aantrekken van de woningmarkt. 

Meer informatie over het Koopinstrument en het opgaveformulier vind je hier. 

GVA Groningen organiseert groepsgesprekken voor gedupeerden

Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied (GVA) Groningen organiseert onder de
naam Elkaar Versterken series van groepsgesprekken voor iedereen die iets te delen
heeft over de impact van de bevingsproblematiek. Hier kun je vertrouwelijk, onder
goede begeleiding en in kleine groepen met elkaar spreken over wat het voor jou
betekent om in bevingsgebied te wonen. Dit najaar vinden twee series van zulke
groepsgesprekken plaats. Kosteloos en natuurlijk Coronaproof.

Martijn van Loon, werkzaam bij GVA: "Gecompliceerde en pijnlijke zaken worden niet
altijd uitgesproken. Je kunt als inwoner van een dorp nou eenmaal niet zo
gemakkelijk van elkaar weten wat er bij je buren echt aan de hand is wat betreft
schade-afhandeling, hoe je collega de versterkingsoperatie ervaart, hoe ouders van
vrienden worstelen met het leven dat stil is komen te liggen door het lange wachten,
of hoe het nou precies komt dat de dorpsgemeenschap steeds meer uit elkaar valt.
De één raakt er niet over uitgepraat. Voor de ander is er al veel te veel over gezegd.
En heel vaak is het knap lastig om dat gesprek nou eens op een goede manier te
voeren. Daarom hebben wij deze reeks georganiseerd."

Reeks 1 (donderdag):    2/9, 23/9, 21/10, 11/11
Reeks 2 (dinsdag):        19/10, 9/11, 30/11, 21/12

Tijdstip:                       19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie:                        Dorpshuis ‘De Fakkel’, Oosterstationstraat 14, Uithuizen

Voor deelname aan een gesprekkenreeks is vooraf opgeven noodzakelijk. Voor
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opgave en voor vragen kun je contact opnemen met Martijn van Loon:
 m.vanloon@gvagroningen.nl, 06 42 89 40 58
 

Scheuren door Groningen

Het einde van de zomer lijkt alweer in zicht. Toch nog zin om er (dicht bij huis) nog
even op uit te gaan? De GBB maakte een auto-, fiets- en wandelroute door het
aardbevingsgebied in Groningen! 

In de bijbehorende folders vind je onder andere nuttige informatie over de
gaswinning, gasbevingen en het verschil tussen schade en versterken. De folders
liggen verspreid in de provincie bij onder andere VVV kantoren en campings, maar
zijn ook via onze website te bekijken: Scheuren door Groningen
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GBB-leden kunnen ook telefonisch contact opnemen op maandag van 14:00 tot 16:00 en op dinsdag van
19.30 tot 21.30 op telefoonnummer 06 21 61 50 80. Contact via mail heeft de voorkeur.

Voor individuele hulp en ondersteuning neem contact op met Stut-en-Steun:
www.stutensteun.nl

welkom@stutensteun.nl
050 211 2044

 

Aanmelden voor het GBB Bulletin of reageren kan via: 
nieuws@groninger-bodem-beweging.nl
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