Groningen eist respect en komt met actiemaand
Loppersum, 20 juni 2022 - Tien jaar geleden, op 16 augustus 2012, beefde de aarde in en rond het
dorp Huizinge. Groningen stond op z’n grondvesten te schudden door de zware beving van 3.6 als
gevolg van de gaswinning. Heel Nederland werd die dag ‘wakker geschud’. Sindsdien is voor
iedereen duidelijk dat het anders moet. En toch, tien jaar later zijn de problemen door de gaswinning
onverminderd groot. Daarbij zijn bewoners niet alleen de dupe geworden van de bevingen, maar
ook van een volledig tekortschietend overheidsbeleid om de problemen in al die jaren op te lossen.
Groningers krijgen vandaag de dag bij schadeafhandeling en versterking te maken met een reeks van
instanties en deskundigen: schade-experts, zaakbegeleiders van het IMG, eventuele bezwaarcommissies, bewonersbegeleiders van het NCG, ingenieurs, bouwkundigen, projectleiders, externe
adviseurs en tenslotte de aannemers bij schade en versterking. Dit is psychisch zwaar belastend en
voor velen een zware last op de schouders. Jaarlijks overlijden er mogelijk zestien Groningers voortijdig
ten gevolge van langdurige stress, blijkt uit onderzoek. De recente discussie rondom het verder
opendraaien van de gaskraan draagt hier niet aan bij. Komt er ooit een einde aan de ramp in slow
motion in Groningen?
Het is tijd om de barricaden op te gaan
Het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, Sandra Beckerman en Chris Garrit - de
initiatiefnemers die begin dit jaar de Fakkeltocht in stad op touw zette – organiseren op 16 augustus
een nieuwe actie. De laatste fakkeltocht was indrukwekkend, maar er gaat in Groningen nog altijd te
veel mis. Ditmaal voeren ze de druk op! De actie duurt namelijk niet één dag, maar een maand lang.
De initiatiefnemers eisen een veilige en een stressvrije leefomgeving voor alle Groningers. Ruimhartige
compensatie, een ‘geen woorden maar daden’ beleid én het zo snel mogelijk dichtdraaien van de
Groninger gaskraan zijn hiervoor nodig. Het wordt tijd dat de overheid op gaat komen voor haar
burgers. Het is tijd voor respect voor Groningen!
De initiatiefnemers voeren deze actie niet alleen, maar vragen zo veel mogelijk Groningers om aan te
sluiten. Gedurende de actiemaand zullen er negen bijeenkomsten in het bevingsgebied worden
georganiseerd met thema’s zoals gezondheid, ondernemerschap in aardbevingsgebied, cultureel
erfgoed, schade en versterking en de afbouw van de gaswinning. Iedereen is welkom om aan te sluiten
bij de bijeenkomsten, en om zijn of haar ideeën en oplossingen binnen dit thema aan te dragen. Tot
slot wordt er op 16 september een actie op de Vismarkt in Groningen georganiseerd. Gezamenlijk
wordt er die dag een eisenpakket aan beleidsmakers gepresenteerd. Zo kan Den Haag niet meer zijn
ogen sluiten voor de ramp in slow motion die zich al tien jaar lang in Groningen afspeelt.
Wil je meer weten, of je aansluiten bij de actie? De komende tijd zal er meer informatie volgen. Houd
hiervoor de websites van de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad in de gaten!
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