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In deze extra uitgave van Stadsnieuws deelt het college van burgemeester en wethouders de laatste
stand van zaken over de gevolgen van aardgaswinning met u.
Beste inwoners,
De afgelopen maanden is er weer veel gebeurd in de versterkingsopgave in Appingedam. Ondertussen hebben we nog steeds te maken
met de maatregelen die getroffen moeten worden tegen het coronavirus. Waar we normaal gesproken een bijeenkomst organiseren
waarin we elkaar kunnen treffen en spreken, zijn we nog steeds
genoodzaakt om zaken op afstand te organiseren. We maken er het
beste van met verschillende andere communicatiemiddelen, zoals
nieuwsbrieven en online presentaties.
Zo hebben de bewoners van Opwierde-Zuid in een online presentatie
van het gebiedsplan kunnen zien hoe hun wijk er uit gaat zien. We
hebben positieve reacties ontvangen op de ﬁlmpjes. Opwierde-Zuid
ziet er straks prachtig uit, met denk aan uw inbreng!

BESTUURSAKKOORD
Op vrijdag 6 november zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de
gemeenten in het aardbevingsgebied. De gemaakte afspraken staan in
het Bestuursakkoord. De afspraken gaan over alle woningen in het aardbevingsgebied. Ook over woningen waarvoor al een versterkingsadvies is
gemaakt. Voor de afspraken is een bedrag beschikbaar gesteld van ruim
1,5 miljard Euro. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gaat de komende
tijd samen met de gemeenten aan de uitwerking van de afspraken werken. Eigenaren van woningen worden uiterlijk halverwege 2021 schriftelijk
geïnformeerd over wat de afspraken voor hen gaan betekenen.

COMMISSIE BIJZONDERE SITUATIES

Ook hebben we een start gemaakt met de versterkingsmaatregelen
in het historisch centrum. Het historisch centrum is van groot belang
voor de kracht en identiteit van Appingedam. We hechten er veel
waarde aan om de leefbaarheid en bedrijvigheid zo weinig mogelijk
te verstoren. De aanpak van het centrum vraagt daarom om een
unieke en zorgvuldige werkwijze. De panden worden in groepen
versterkt en de volgorde van de werkzaamheden gaat in goed overleg
met de ondernemers in het centrum.

De gaswinning heeft negatieve invloed op de inwoners van
Appingedam. Steeds vaker horen en zien we dat mensen echt ziek
worden van de onzekerheid. Wij vinden het belangrijk dat u niet te
lang door blijft lopen met vragen en klachten. Via de medewerkers
van het Gezondheidscentrum Overdiep kunt u hulp zoeken. Maar er
zijn ook gevallen waarin de situatie zo ingewikkeld is dat we naar
andere oplossingen moeten zoeken. Daarvoor is de Commissie
Bijzondere Situaties.

We hebben hard gewerkt voor een passende oplossing voor het Bolwerk
in Appingedam. Het is één van de belangrijke toegangswegen naar het
historisch centrum van Appingedam. Naast koopwoningen, vonden we
het heel belangrijk dat er huurwoningen komen op de locatie. In een
bouwstijl die past bij het historisch centrum. En dat is gelukt!

Denkt u dat uw situatie door de Commissie Bijzondere Situaties
behandeld moet worden? Neem dan eerst contact op met de gemeente
Appingedam. De gemeente kan situaties aandragen bij de commissie.
Meer informatie over deze commissie vindt u op de website:
www.vangnetbijzonderesituaties.nl.

Dit is de laatste Stadsnieuws Special van de
gemeente Appingedam, maar uiteraard houden
we u ook in de nieuwe gemeente Eemsdelta
regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen
in het gaswinnings- en versterkingsdossier.
Samen met u blijven we bouwen aan een
aardbevingsbestendige en kansrijke stad!
Annalies Usmany-Dallinga
Namens het college van burgemeester
en wethouders

GASWINNING
Elk jaar neemt de minister van Economische Zaken en Klimaat een
besluit over de maximale hoogte van de gaswinning uit het
Groningenveld. Onlangs heeft minister Wiebes besloten dat NAM in
de periode van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021 maximaal 8,1 miljard
kuub aardgas mag winnen uit het Groningenveld. De Groninger
gemeenten hebben besloten niet in beroep te gaan tegen dit besluit,
omdat het past in het plan om de gaswinning volledig af te bouwen.
Wel wordt in een brief aan de minister van Economische Zaken en
Klimaat aandacht gevraagd voor het versnellen van de schadeafhandeling en de versterkingsopgave.

APPINGEDAM VERSTERKT
Er is een speciale website voor de versterkingsopgave in de gemeente
Appingedam: www.appingedamversterkt.nl.
Op deze website vindt u onder andere informatie over de
verschillende projecten in de gemeente Appingedam.

REGELING WAARDEVERMINDERING
Inwoners van een groot deel van de provincie Groningen komen in
aanmerking voor de Waardedalingsregeling van het Instituut
Mijnbouwschade Groningen (IMG). Woningeigenaren in de gemeente
Appingedam kunnen hiervoor een aanvraag indienen. De Waardedalingsregeling is een compensatie voor de daling of minder grote
stijging van de waarde van woningen. Kijk voor meer informatie op
de website van het IMG: www.schadedoormijnbouw.nl.

IMG HEEFT EEN STEUNPUNT IN HET
ASWA-GEBOUW
Het Instituut Mijnbouwschade
Groningen heeft een steunpunt
in het ASWA-gebouw aan de
Burgemeester Klauckelaan 16 in
Appingedam. Het steunpunt is
twee dagdelen per week open
voor inwoners die algemene
vragen hebben over mijnbouwschade en schaderegelingen.

Openingstijden

U kunt op woensdag van
13:00 tot 17:00 uur en op
donderdag van 16:00 tot 20:00 uur bij het steunpunt terecht.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van het IMG:
www.schadedoormijnbouw.nl.

