
  

Nieuwsbrief vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit! 

 
Het eerste kwartaal  van 2021 is alweer achter ons. We willen u als lid middels deze nieuwsbrief 
even kort informeren wat er allemaal zoal gaande is en geweest is. 
 

In de vorige nieuwsbrief stond dat we in de eerste helft van 2021  een ledenvergadering zouden houden als 
Corona dat toelaat. We zitten nog steeds met de beperkende maatregelen alhoewel het lijkt dat aan het einde 
van april en begin mei, er enige versoepeling zal komen van de maatregelen. Zodra het mogelijk is zullen we de 
algemene ledenvergadering organiseren.  Ondertussen zijn we wel bezig met de voorbereidingen waaronder 
een herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement. De statuten dateren uit 1978 en inmiddels is de 
wet- en regelgeving op allerlei fronten aangepast en moeten wij onze statuten daar ook op afstemmen. 
De financiën zijn op orde, die stukken zullen we de leden voorleggen op de vergadering. De kascontrole moet 
nog plaatsvinden maar ook dat kan pas als we weer met meer mensen bij elkaar mogen komen. 
 
De website van Dorpsbelangen heeft ook een facelift doorgemaakt. We willen dat de website ook meer kan 
dienen als informatiebron over zaken die Siddeburen aangaan. Verslaglegging van de activiteiten van 
Dorpsbelangen maar ook informatie over de dossiers waar we mee bezig zijn zoals het aardbevingsdossier, het 
Kindcentrum, het servicepunt in het MFC gebouw, enzovoorts.  
Neem gerust een kijkje op : www.dorpsbelangensiddeburen.nl. Ook onze Facebook pagina is een bron aan 
informatie net als ons instagram account: Dorpsbelangensiddeburenvooruit. 
 
Verder zijn er al wel een aantal acties geweest. 

 
Zo was er in januari de Ladies bingo wat een groot succes was. Prachtige prijzen waren 
er te verdienen mede dankzij vele lokale sponsoren! 
 
De Valentijnsactie kon op minder enthousiasme rekenen, geen enkele Romeo durfde 
zijn Juliëtte openlijk de liefde te verklaren. 
 
 
 
 

De Kinderbingo daarentegen was weer een enorm succes. 
Vele blije kindertjes die met een prijs naar huis gingen. 

 
 
 
 
De klapper was toch wel de tulpenactie: bijna 500 bossen bloemen 
werden bezorgd bij de ouderen, zieken en eenzame dorpsgenoten. De 
actie haalde zelfs de regionale televisie van RTV Noord. Derk Bosscher 
zelf stond met het bekende RTV Noord busje in Siddeburen. 
 
 
 
 
 

Met Pasen was er de Kei versus Ei actie, een variant op de populaire 
Happy Stones actie. Maar liefst 104 inzendingen(!) kregen we binnen. Al 
deze inzenders kregen een pakketje terug met een verrassingsei en verf 
om hun eigen gevonden steentjes te gaan kleuren en als Happy Stone 
weer te verstoppen in Siddeburen.  

Overigens mocht je nog geen steen hebben gevonden.... er zijn ca. 20 
stenen nog niet gevonden ! 
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 Wat is er verder nog aan de orde? We overleggen met allerlei instanties waaronder de 
 gemeente over: 
 

 Woningbouw in Siddeburen 

 Nieuwe Kindcentrum en de verkeersveiligheid van de routes van en naar de 
 school en het kruispunt Hoofdweg/ Damsterweg ( in de bocht). 

 Speeltuin de Bokkesprong 

 Aardbevingsproblematiek 

 Invulling Servicepunt MFC gebouw 

 Samenwerking met stichting Groninger Dorpen 

 Samenwerking Schilddorpen 

 Huis van de Sport  
 

We zullen medio mei de incasso ronde voor het lidmaatschap van 2021 uitvoeren. Voor degene die geen 
automatische incasso hebben afgegeven vragen we om uw lidmaatschap van tenminste €10,00 over te maken 
onder vermelding van uw lidnummer. Dit nummer staat in de mail of brief die u nog ontvangt. 
 
Kortom we zitten niet stil. Er is een bestuursvergadering op iedere 2e dinsdag van de maand. Mocht u nu een 
onderwerp hebben voor het bestuur dan kunt u die indienen tot de 1e vrijdag van de maand zodat het punt op 
de agenda komt voor de vergadering van 2e dinsdag van de maand. Indienen kan via de mail: 
secretariaat@dorpsbelangensiddeburen.nl 
 
 
 
 
Nico Marinus   voorzitter a.i. 
Jolanda Huisman  secretaris a.i. 
Karin Hofman   penningmeester 
Martine Entjes  ledenadministratie 
Hans Bulthuis  hoofd activiteiten 
Kees Kemper   versterkingsdossier a.i. 
Greet ter Laan   bestuurslid a.i. 
 
 
Bijlage Nieuwsbrief April over de Aardbevingsproblematiek. 
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Nieuwsbrief 6 april 2021 Aardbevingsproblematiek 

Beste Veenbewoners en dorpsgenoten. 

Het is alweer een tijdje geleden dat we een nieuwsbrief rondstuurden. We hebben inmiddels 

twee banners op 't Veen met de tekst “Barometer voor gaswinning ellende”. Om deze up to 

date te houden hebben we gegevens van jullie nodig om de stand van zaken correct weer te 

geven. Zoals het nu lijkt komt de versterking enigszins op gang waarbij er bij ons al is begonnen met het 

versterken van de eerste woning. Inmiddels heeft een delegatie van de gemeente op 24 maart j.l. een 

werkbezoek gebracht aan ’t Veen. Binnenkort, een en ander afhankelijk van de corona maatregelen, zullen we 

een informatieavond krijgen met de wethouder waar we met  al onze vragen terecht kunnen. Door het 

ingesloten antwoord formulier in te vullen  zouden we  graag van u de  gegevens willen ontvangen, om zo een 

indruk te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot  de versterkingsoperatie. 

Wij hebben middels een afspraak, via vereniging Dorpsbelangen Siddeburen “Vooruit”, de mogelijkheid 

gekregen om met enig regelmaat een redactioneel stukje te schrijven in ’t  Bokkeblad, om de bewoners van 

Siddeburen en omgeving op de hoogte te houden met betrekking tot de ontwikkelingen aangaande de 

gaswinningsproblematiek. De volgende activiteiten zijn hierbij aan de orde gekomen: Dorpsbelangen 

Siddeburen stuurt aan op meer betrokkenheid inwoners (foto 10 februari, onthulling banner door kamerlid 

Sandra Beckerman); Plaatsing eerste bouwunit op ’t Veen (foto 3 maart); Groningen: winstgewest, wingewest, 

windgewest en strijdgewest (tekst 24 maart) en Werkbezoek gemeente Midden- Groningen aan cluster ’t  Veen 

(foto 31 maart). 

Inmiddels is er op politiek niveau ook het een en ander gebeurd.  

Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt alleen door de overheden, te weten het Rijk, de provincie Groningen en 

de zeven gemeentes in het aardbevingsgebied. De maatschappelijke organisaties hebben hierop geen inbreng 

gehad. De tekst boven deze bestuurlijke afspraken (gepubliceerd in diverse couranten) luidt: Veiligheid, 

duidelijkheid en perspectief voor Groningen. Helaas is tot op heden nog niet duidelijk wat de kaders zijn van de 

genoemde bedragen. Wel wordt er van de bewoners verwacht dat ze een keuze maken voor versterking volgens 

de NPR norm 2018 of een lichtere aanpak volgens de laatste norm NPR 2020. Het uiteindelijke doel van het 

geheel is natuurlijk om tot minder versterkingen te komen, minder kosten en tijdwinst. Er moet namelijk een 

inhaalslag worden gemaakt. Er zitten 26.000 adressen in het versterkingsprogramma. Volgens de Nationaal 

Coördinator Groningen (NCG) zijn er op 31 januari 2021 van de 26.724 woningen slechts 7% versterkt. Als we 

doorgaan met dit tempo van herstel zullen  velen van ons nog jarenlang in een onveilig huis moeten wonen. Ik 

heb voor u de gemeente Midden-Groningen eruit uitgelicht. Hier moeten 3181 woningen worden versterkt en 

zijn er slechts 2% afgerond. Volgens “Lokaal Plan van Aanpak Versterking Midden-Groningen 2020”  moeten er 

758 woningen worden versterkt. Het merendeel van de adressen met een verhoogd risico bevind zich in het 

buitengebied. Het aantal te versterken woningen zal nu afhangen van de nieuw (gestart september 2020) te 

hanteren bouwnorm NPR 2020. 

Er wordt verwacht dat veel bewoners kiezen voor een minder zware versterkingsaanpak   met de hieraan 

verbonden vergoeding van € 13.000,00 (kader nog onbekend). Met andere woorden dan zal het aantal te 

versterken woningen naar men verwacht aanmerkelijk dalen, echter is hierop tot op heden nog geen inzicht. 

Zoals  is afgesproken zullen eerst de woningen met een verhoogd risico worden versterkt. Tot op heden denkt 

de gemeente in Siddeburen 24  tijdelijke woonhuizen te plaatsen, bedoeld voor de opvang van bewoners 

waarvan de huizen moeten worden versterkt. De praktijk zal uitwijzen of dit voldoende is. 

Op dit moment schijnen er nog veel huiseigenaren te zijn die niet op de hoogte zijn van wat er met hun huis 

staat te gebeuren. Uiterlijk voor 1 mei 2021, mits u in het versterkingsprogramma zit, ontvangt u van het NCG 

een bericht met meer informatie.  



  

De eigenaren van woningen in het aardbevingsgebied die niet in het versterkingsprogramma 

zitten, komen in aanmerking voor subsidie voor woningverbetering (€ 10.000,00 ). In de loop 

van 2021 volgt hierover nog meer informatie van het NCG.  

De tijdelijke wet Groningen. Hierin worden afspraken gemaakt voor het schadeherstel en de 

versterking. Het deel van de schadeherstel is wettelijk geregeld en de IMG (Instituut 

Mijnbouwschade Groningen) voert het uit. Tevens is hier de waardevermindering en de immateriële schade 

geregeld (wordt nog aan gewerkt). Alleen het gedeelte versterking van gebouwen moet nog worden aangepast 

en bekrachtigd.  

Op 10 februari en 4 maart zijn diverse wijzigingen (amendementen) ingediend op de Tijdelijke Wet Groningen. 

Voor het merendeel is de Tweede Kamer bij stemming hiermee akkoord gegaan. Een belangrijke wijziging is dat 

bij versterking een duurzaam herstel methode van toepassing is. Dit houdt in dat er pas wordt versterkt indien 

zeker is dat de fundatie ook voldoet aan de hieraan gestelde voorwaarden. M.a.w. constructief herstel met 

aandacht voor de ondergrond en waterstand.  

De gewijzigde wet zal door de Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd en treed dan pas in werking. Er wordt 

uitgegaan van 1 juli 2021. Uiteraard is het een goed voorstel maar ook dit kost tijd in de versterkingsduur van 

een woning. Alvorens te  versterken moet worden nagegaan of de fundatie voldoet en moet zo nodig ook 

worden gekeken naar de invloed van het grondwaterpeil.  Op dit moment worden de woonhuizen bovengronds  

versterkt en wordt de fundatie niet mee- genomen. In de praktijk komt het er op neer dat eerst versterkt wordt 

en indien nodig hierna de fundatie wordt hersteld. Het mag duidelijk zijn dat dit niet de gewenste volgorde is. 

Uiteraard hopen we dat de nieuwe ontwikkelingen een versnelling in de versterkingsaanpak met zich meebrengt 

maar gezien de ervaringen uit het verleden geldt ook hier ”eerst zien en dan geloven”.  

Er zullen nog veel hobbels overwonnen moeten worden in Den Haag, die ook nog de nodige aandacht vergen, 

zoals een nieuw te vormen kabinet, de coronacrisis en de parlementaire enquête gaswinning. Gelukkig hebben 

we ook nu weer in de Tweede Kamer  Kamerleden die zich inzetten tegen het onrecht wat er de Groningers is 

(en wordt) aangedaan. Het is belangrijk dat we deze mensen voorzien van informatie uit de praktijk, m.a.w. 

informatie over de beleving van u en ik.! 

Wij hebben inmiddels aan diverse instanties vragen over de versterkingsoperatie voorgelegd (ook aan onze 

wethouder). Er blijkt tot op heden nog veel onduidelijk te zijn (of wordt onder de pet gehouden). Vragen zijn 

gesteld aan: Kamerleden, Gasberaad, Groninger Bodembeweging, NCG, Stut en Steun, Gemeente, 

Onafhankelijke Raadsman en Bedrijfsbureau Bouw Impuls. Op meerdere vragen werd verwezen naar andere 

instanties of men wist het nog niet. Hier blijkt wel uit dat er nog veel onduidelijk is en kijkt men nu uit naar de 

nieuwe Tijdelijke Wet Groningen. Ik denk dat we toch nog de eerste maanden geduld moeten hebben en hopen 

dat er meer duidelijkheid komt naar de bewoners/eigenaren. 

Meer zal ons duidelijk worden gemaakt door onze gemeente (dit is ons inmiddels toegezegd) in de vorm van 

informatieavonden, maar is mede afhankelijk van het coronabeleid, wanneer dit kan plaatsvinden.  

We houden u op de hoogte.  

 

 

 

 


