Op naar een andere aanpak
van de gevolgen van de
gaswinning in Groningen
De bewoner centraal, maar nu
écht met een aanpak vanOnderen!
Huis, dorp, wijk, buurt in eigen hand, met als belangrijke stappen:
• Eigen wensen bewoners in kaart brengen, met als basis een individueel dossier
• Krachtenbundeling en ondersteuning/ ontzorging met zelf gekozen professionele begeleiding/
coördinatie: individueel, buurt, wijk, dorp
• Gereedschapskist (in ontwikkeling) om het traject van individuele bewoners naar gebiedsplan te
organiseren en structureren

De volgende uitgangspunten vormen wat ons betreft de basis voor
een Nieuwe Aanpak:
1. Het besturingsmodel gaat om. Niet meer “van boven”,
4. Bewoners en dorpen/ wijken sturen de gemeentelijke

maar “van onderen”.

2.

De gemeente neemt en krijgt de verantwoordelijkheid voor
de wijk- en dorpsvernieuwing, ook in relatie tot schadeherstel
en versterken. Namens de gehele overheid wordt 1 loket ingericht waar bewoners, boeren en bedrijven met alle vormen van
schade zich kunnen melden. Samen met de gemeenten worden
waar nodig en mogelijk integrale oplossingen geboden.

3. Het ministerie van BZK krijgt op Kabinetsniveau het voor-

touw in het faciliteren van de gemeente. De integrale, gebiedsgerichte benadering is veiliger dan de op risicopanden gerichte
aanpak van EZK. Bestaande en in voorbereiding zijnde wetgeving wordt aangepast aan het bewonersperspectief. Het kabinet definieert wat zij onder veiligheid verstaat dusdanig dat het
certificeerbaar wordt.

aanpak op basis van persoonlijke plannen. Bewoners krijgen
daartoe een krediet/bouwdepot en een compensatie voor
schade, achterstallig onderhoud en waardedaling. Zij hebben
recht op schadevrij wonen.

5.

Er komt een fonds van 10 miljard voor 10 jaar. Dat wordt
bijvoorbeeld gevoed uit gasinkomsten zolang de winning nog
niet gestopt is.

6.

Transparantie en verantwoording worden verankerd in de
lokale democratie in een verordening waarin de verhoudingen
tussen gemeente, dorp/wijk en bewoner worden vastgelegd.

7.

Bewoners kunnen met een privacyverklaring de gemeente
mandateren de benodigde bestanden te koppelen. Pas na toestemming kunnen gegevens gebruikt worden in modellen en
algoritmen. Het huidige gebruik van modellen wordt gestaakt.

Namens ervaringsdeskundigen van meerdere dorpen,
Groninger Dorpen en Groninger Gasberaad
www.groningerdorpen.nl
www.gasberaad.nl

vanOnderen n t zulf!
Wie dou

We bundelen aanpakken, achtergrondinformatie en voorbeelden in een te ontwikkelen toolbox. Voor bewoners, dorpen, wijken en gemeenten worden de verschillende initiatieven zichtbaar gemaakt. We zijn mens- en toekomstgericht, we
inspireren elkaar, we geven kracht en samen vorm aan de beweging vanOnderen.
Ben jij betrokken bij initiatieven, heb je zelf ideeën, ken je partijen die perspectief bieden in jouw
dorp of wijk? Deel je informatie, doe mee met het nieuwe creatieve omdenken in de gaswinningsproblematiek. Wij nodigen je dringend uit met ons te delen wat en hoe!

EEN
24 JU NI 19.30 – CA 21.30 UUR ORGANISEREN WE

BIJ EEN KO MST, KO M OO K!

De uitnodiging en meer info over vanOnderen vind je op www.groningerdorpen.nl en
www.gasberaad.nl. Wie met mensen van vanOnderen wil sparren kan daarvoor overigens
altijd terecht bij de vanOnderen-tafel bij Groninger Dorpen. Maak wel even een afspraak.
Contactgegevens: Hendrik Westerstraat 24, 9791 CT Ten Boer; 050 306 29 00.

Een aantal initiatieven alvast uitgelicht!
Overschild:
door grootschalige
totale dorpsvernieuwing
. Gemeente organiseert
herbouw en versterking
ces met werkgroep en
nauwkeurig stappenpro
planoloog, maquette,
bewoners. Inzet van een
wmeester. Nieuw bestemkavelmakelaar, dorpsbou
ntstructuurvisie en dorpso
mingsplan op basis van
re
de
an
or
rervaringen vo
wikkelingswaaier. Veel lee
rp
do
n
aanpak in delen va
dorpen. Helaas ongelijke
en buitengebied.

Krewerd:
totaalaanpak menselijk aspect en kara
kteristiek,
architectonisch gelaagd en aantrekkeli
jk dorp in
toekomst. Vroegtijdig belang sociale
kaart. In
nauwe samenwerking gemeente en
NCG na
opnames doorrekenen op andere man
ier; op naar
systeembreuk versterken. Na uitkom
sten individueel wensen inventariseren. Gemeen
te durft dorp
te faciliteren eigen aanpak. Duty to
support.

Leermens:
wil niet overlopen worden met
de versterkingsoperatie. Werkgroep heeft daarom vanOnderen
uitgenodigd bij een dorpsbijeenkomst, aan het zoeken en aan
het nadenken over houding en
aanpak vanuit dorp.

Onderdendam:
enquête omvang en impact schade
2013 gevolgd door
continue inzet integrale aanpak schade
-versterken-toekomst,
aanpak bij zware aardbeving, aardbev
ingscafé, motiverende
aanpak (realisatie) dorpsontwikkeling
, dorpsondersteuner,
bezig met individuele legitimatie dor
psplannen.

em
Steendam en Tjuch
Steendam en Tjuchem (HRA-brieven, HRA-aanpak? Nee!): dorpsbijeenkomsten. Vragenlijst per
huishouden (wat je wil, nodig hebt, welke vragen). Analyse uitkomsten vertalen in acties individueel,
samen thematisch, dorpsontwikkeling. Steun wethouder voor samen optrekken en Right to challenge:
integrale aanpak in eigen hand.

