
Moi Ten Boersters
even bijpraten... in de versterkingskrant van onze gemeente

,,Alle Nederlanders, inclusief de Groningers, hebben geprofiteerd van 
het aardgas. Dat wij nu met de gebakken peren zitten, ontslaat de rest 
van het land niet van de verantwoordelijkheid om de problemen mee te 
helpen oplossen.’’ Dat is volkomen vanzelfsprekend, vindt onze nieuwe 
burgemeester Frank de Vries. Wat hij in het afscheidsjaar van Ten Boer  
wil bereiken? ,,Dat mensen weer voelen dat er een betrouwbare overheid  
is waar ze op kunnen rekenen.’’

Het ontbreekt volgens De Vries in Den Haag aan moreel kader. ,,Het zou volkomen 
logisch zijn als het kabinet zegt: we gaan de problemen met aardbevingen gewoon 
oplossen. Iedereen kent de grote belangen en weet dat we morgen niet meteen zonder 
aardgas kunnen. Maar het totale gebrek aan leiderschap, dat boven alles niet wordt 
gekozen vóór de Groningers, is exemplarisch voor de aanpak van de problemen in het 
aardbevingsgebied.’’ De vernietiging van de gaswinningsbesluiten door de Raad van 
State begin deze maand is er het bewijs van. ,,Hoe kun je nou géén rekening hebben 
gehouden met de veiligheid van de inwoners? Dit belang hoort voor te gaan op de 
leveringszekerheid van aardgas. Ik ben benieuwd hoe de nieuwe minister hiermee 
omgaat.’’

Het evenwicht tussen gaswinning en tegemoetkomen aan de veiligheid voor de 
inwoners beschrijft De Vries als broos. ,,Niemand heeft hier een pasklaar antwoord op. 
Iedereen begrijpt, ook de mensen in Groningen, dat je niet in een keer de gaskraan kunt 
dichtdraaien. Wat dan de juiste hoeveelheid is om te winnen? Ik hoop uit de grond van 
mijn hart dat we het eens worden over een nieuw maximum voor de gaswinning waarbij 
de veiligheid voorop staat.’’

Schrik

Maar voorlopig voelen veel inwoners zich niet veilig. En bovendien hakt de boodschap 
die de mensen krijgen als hun woning versterkt of gesloopt moet worden erin. ,,We 
praten over veiligheid, maar brengen een boodschap van onzekerheid en ónveiligheid. 
Ik vind het schrijnend om te zien wat dit over mensen afroept. Ik kan dit dan ook niet 
rationeel beredeneren. Het raakt direct aan het geluk van mensen, aan hun leven. 
Dat heb ik in deze omvang nog niet meegemaakt. Ik schrik vooral van het gevoel van 
onmacht. Als burgemeester kan ik niet blijven hangen in die schrik, ik moet zorgen dat 
we samen verder kunnen; de NCG, wij als gemeente en onze inwoners.’’

Regie

Is het dan de rol van de NCG en de gemeente om mensen het heft in eigen hand te 
geven? ,,Absoluut. Mensen moeten zelf in staat zijn keuzes te maken en wij moeten ze 
de gelegenheid geven om zelf aan het stuur te zitten. Niemand heeft om deze ellende 
gevraagd, maar nu het er is hebben de mensen zélf regie en zeggenschap. Dat mis ik 
in de aanpak van Nationaal Coördinator Groningen. Mensen zijn baas over hun eigen 
woonomgeving, als eigenaar maar ook als huurder. Dit moet veel meer tot uitdrukking 
komen in de versterkingsoperatie.‘’

Dromen

,,Kijk naar de Fazanthof in Ten Boer en in Ten Post. Mensen in een straat of buurt 
vormen samen een sociale structuur. Ze zorgen voor elkaar, trekken met elkaar op 
of helpen een handje waar nodig. Nu staan ze samen voor een moeilijke opgave, 
want hun leefomgeving gaat noodgedwongen op de schop. Als mensen dat willen 
kan de gemeente samen met hen plannen maken voor de nieuwe buurt na de 
versterkingsoperatie. Niet van bovenaf voorschrijven, maar goede gesprekken voeren en 
samen durven dromen over hoe de toekomst eruit moet zien. Misschien is dat lastig voor 
te stellen, maar ik denk dat mensen dat willen en zeker kúnnen. En wij willen daar graag 
bij helpen.’’ 

Het uitgangspunt in de versterkingsoperatie is dat mensen terugkrijgen wat ze hebben. 
,,Maar dan wel in termen van vierkante meters en woonplezier. Dat lijkt mij de basis. 
Juist hier moeten we ontsnappen aan de techniek. Kan het beter? Kan het mooier? 
Kan het meer van deze tijd? Duurzaam bouwen bijvoorbeeld. Je gaat niet meer 
dezelfde woning bouwen met het energieverbruik van 30 jaar geleden. Of modernere 
architectuur, die niet alleen rekening houdt met de praktische zaken maar ook met 
gezondheid en woonplezier. En natuurlijk de openbare ruimte zoals wij dat op het 
gemeentehuis noemen. Dit gaat over veilig spelen, parkeren, misschien wel een nieuwe 
infrastructuur voor het opladen van elektrische auto’s. Nu is alles bespreekbaar.’’

Kousenvoeten

Dit begint allemaal bij de gesprekken met de bewonersbegeleiders. ,,Ja, dat is het 
vertrekpunt, zij zien natuurlijk veel meer. Bijvoorbeeld de emotionele verwerking van 
de onzekerheid en het onveilige gevoel. Mensen zitten in een bedreigde omgeving en 
ondanks alles is hun huis de enige veilige plek. Daar vallen wij met allerlei deskundigen 
ongevraagd en noodgedwongen naar binnen.’’ En als dan blijkt dat er meer aan de hand 
is? ,,Dan is onze gemeente kleinschalig genoeg om naar deze mensen toe te stappen, 
maar wel op kousenvoeten, niet meteen met een peloton hulpverleners. Wij hebben 
mankracht voor extra hulp. Mensen zullen hier nooit voor een dichte deur komen.’’ 
Maar mensen vragen moeilijk om hulp. ,,Daarom op kousenvoeten met elkaar in contact 
komen en aangeven waar mensen terecht kunnen. Dat mag inderdaad wel een beetje 
actiever.’’ 

,,In het laatste jaar dat onze gemeente zelfstandig is hoop ik te bereiken dat mensen 
weer voelen dat er een betrouwbare overheid is waar ze op kunnen rekenen. Dat wordt 
nu niet door iedereen ervaren. Je zou het herstel van vertrouwen kunnen noemen, maar 
ik weet inmiddels hoe gevoelig het woord ‘vertrouwen’ hier is. Daarom is het niet een 
kwestie van praten, maar vooral van doen wat er beloofd wordt. Dat we samen bouwen 
aan een nieuwe toekomst.’’ 

Colofon 
Deze gemeentelijke uitgave wordt gemaakt met medewerking van Rogier Verhagen (interviews en 
teksten), Jos Schuurman (fotografie), Freek van der Ploeg (communicatieadvies en teksten), 
Jakob Kingma (regisseur aardbevingszaken gemeente Ten Boer) en Berend Henk Huizing 
(eindredactie). Vormgeving en productie: D-Line Ten Boer.
Deze krant wordt huis-aan-huis verspreid in de gemeente Ten Boer en is gratis af te halen bij het 
gemeentehuis, Versterkingspunt Ten Boer, de Bibliotheek, zwembad De Blinkerd, het Buurhoes, 
Bloemhof, Innersdijk en alle dorpshuizen. 
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In deze uitgave: De versterkingsoperatie in Ten Post, een update uit de Fazanthof en een interview met burgemeester Frank de Vries.

Interview met burgemeester Frank de Vries
Door Berend Henk Huizing

Verkoopbaarheid van woningen 
in aardbevingsgebied verbeterd
Het gaat beter met de verkoopbaarheid van woningen in het aard-
bevingsgebied. Dat blijkt uit het meest recente woningmarktonder-
zoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarin zijn de 
ontwikkelingen van de woningmarkt rondom het Groninger gasveld 
in het tweede kwartaal van 2017 vergeleken met het derde kwartaal 
van 2012. In gebieden met gemiddeld of veel schades aan woningen 
ontwikkelt de markt zich wel minder goed dan in de onderzochte 
referentiegebieden.

Het CBS voert het onderzoek uit in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen 
(NCG). Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de verkoopbaarheid 
en verkoopprijzen van woningen in het aardbevingsgebied. Om hierin inzicht te 
krijgen worden de ontwikkelingen in het aardbevingsgebied vergeleken met een 

Snellere afhandeling geschillen tot 4.000 euro
Geschillen over schadebedragen tot 4.000 euro kan de Arbiter Bodembeweging 
voortaan sneller afhandelen. Er hoeft sinds 1 november voor deze geschillen geen 
schouw en zitting meer plaats te vinden. Dat staat in de nieuwe regels waar de 
Arbiter mee werkt. 

Het nieuwe reglement is van toepassing op alle aanvragen die vanaf 1 november 
2017 zijn aangemeld. Aanpassing van het reglement is belangrijk, omdat 
het aantal aangemelde zaken groter is dan de Arbiter Bodembeweging kan 
afhandelen.

Veel aanmeldingen
Sinds de oprichting van de Arbiter Bodembeweging in 2016 zijn in totaal 1.833 
zaken aangemeld. Hiervan zijn 478 zaken afgehandeld. Van die 478 hebben 
de arbiters in 166 zaken uitspraak gedaan. In 169 zaken is het niet tot een 
schouw en zitting gekomen, maar heeft Centrum Veilig Wonen een schikking 
getroffen met de eigenaar. In 122 zaken is tijdens de schouw en zitting toch 
nog overeenstemming bereikt. De overige 22 zaken zijn ingetrokken of niet 
ontvankelijk voor arbitrage.

Versterkingspunt Ten Boer, Koopmansplein 23, 9791 MD  Ten Boer. 

openingstijden (spreekuur) :
• Maandagmiddag en woensdagmiddag van 13.00-16.30 uur
• Donderdagochtend van 09.00-12.00 uur
• Vrijdags gesloten

Voor een afspraak buiten de openingstijden kunt u (telefonisch) contact opnemen 
met het versterkingspunt.

Telefonisch bereikbaar via nummer 088 041 44 56
• maandag t/m donderdag 09.00 - 16.30 uur
• vrijdag 09.00 - 12.00 uur.

E-mail: info@versterkingspunttenboer.nl

Wetenschappers en 
bouwers buigen zich 
over versterking 
Wetenschappers en professionals in de bouw gaan 
zich buigen over de versterking van woningen in 
aardbevingsgebied. Dat doen ze voor het eerst op 
12 december. Dan organiseert BuildinG de eerste 
kennistafel voor het Kennisplatform Bouwen en 
Versterken. Het thema van deze bijeenkomst 
is de Nederlandse Praktijkrichtlijn 9988 voor 
aardbevingsbestendig bouwen (NPR). Het doel 
van de kennistafel is om met wetenschappers en 
professionals vast te stellen wat de belangrijkste 
kennisvragen zijn voor de verdere ontwikkeling van 
de NPR 9998.

BuildinG is het nieuwe kennis- en innovatiecentrum 
in Noord-Nederland voor toekomstbestendig 
bouwen. Onderzoekers, ondernemers en overheden 
komen er samen om nieuwe producten te testen en 
ontwikkelen, die in Groningen en daarbuiten kunnen 
worden gebruikt.

BuildinG is een initiatief van de Economic Board 
Groningen en de Hanzehogeschool Groningen in 
samenwerking met TNO en Bouwend Nederland en 
is er voor ondernemers en inwoners.

   Jos Schuurman

referentiegebied. Het referentiegebied bestaat uit buurten die geografisch nabij het 
aardbevingsgebied liggen en die in sociaaleconomisch opzicht vergelijkbaar zijn met de 
buurten in het risicogebied.

Herstel woningmarkt

Net als de rest van Nederland hebben zowel het aardbevingsgebied als het referentie-
gebied te maken met een herstellende woningmarkt. De recent gepubliceerde Regionale 
Woningmarktindicator van TU Delft geeft hetzelfde beeld en daarmee is de verwachting 
dat deze lijn het komende half jaar wordt doorgetrokken. In gebieden waar gemiddeld 
veel schade aan woningen voorkomt, begint het herstel van de woningmarkt later dan in 
het referentiegebied. Ook lijkt de prijsontwikkeling van verkochte koopwoningen in de 
risicogebieden met een gemiddelde of hoge schade-intensiteit wat achter te blijven bij 
het referentiegebied.

Verhuisbewegingen

In het onderzoek is ook gekeken naar de verhuisbewegingen in het aardbevingsgebied. 
Daaruit blijkt dat er in totaal sprake is van een negatief migratiesaldo. Dit betekent dat 
er in absolute aantallen meer mensen vertrekken uit het aardbevingsgebied dan naar het 
gebied toetrekken. Een soort gelijke ontwikkeling is ook te zien in het referentiegebied. 
Er worden geen duidelijke verschillen gevonden tussen het aardbevingsgebied en het 
referentiegebied met betrekking tot de verhuisbewegingen. 



,,Bewonersbegeleiders 
hebben er écht alles aan 
gedaan om iedereen 
optimaal te informeren’’

Versterking biedt 'koppelkansen' 
De inwoners van Ten Post zijn nog vrij rustig over de naderende 
versterkingsplannen voor hun huizen. Nuchter ook. ,,Maar vrijwel alle 
huizen moeten worden versterkt”, aldus Vadan de Bruijn. Hij praat 
namens Dorpsbelangen Ten Post mee in de Lokale werkgroep  
Ten Post van het versterkingsprogramma. ,,Een aantal woningen 
wordt mogelijk gesloopt en dan volgt nieuwbouw. Hoe organiseren 
we dat zodat het dorp er uiteindelijk beter van wordt?’’

,,Ze hebben er écht alles aan gedaan om bewoners optimaal te informeren.’’ Vadan steekt 
van wal met complimenten voor de bewonersbegeleiders van Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG) en Centrum Veilig Wonen (CVW). ,,Ze zijn alle huizen langs gegaan 
en vertelden de bewoners wat er ging gebeuren. Dat hun huis versterkt moest worden 
om in de toekomst die eventuele klapper van 5.0 op de schaal van Richter te kunnen 
doorstaan. En wat daarvoor de procedure en werkwijze is. Daarna kwamen ze weer 
langs, maar dan met vier of vijf man. Want dan komt er een bouwkundige mee, en een 
collega van hem, en iemand die alle breek- en herstelwerkzaamheden moet inplannen en 
organiseren. Dat is voor bewoners nogal imponerend. Maar dat begeleiden ze goed. En 
ze zijn er ook weer bij als de inspectie plaatsvindt. Dat is echt een drukke dag met veel 
mensen in en om het huis. En als dat allemaal achter de rug is komen ze nog een keer 
langs om te checken of alles goed verlopen is en netjes hersteld.” 

alleen de bedoeling dat huizen versterkt worden, ook het dorp zelf, onze woonplaats, 
moet worden versterkt. Als hier toch ingrijpende ver- en nieuwbouwtrajecten lopen, 
kunnen we er wellicht zaken aan koppelen die goed zijn voor de leefbaarheid van het 
hele dorp. Neem de ijsbaan, die wordt ook als feestterrein gebruikt. Maar de ontsluiting 
van het terrein is niet zo best. Stel dat daar huizen gesloopt moeten worden, dan 
kunnen we wellicht ook meteen een betere ontsluiting in de plannen meenemen.’’ 
Hetzelfde geldt volgens Vadan voor woningen in het dorp die nu dicht tegen de weg aan 
staan. ,,Hier is de verkeersveiligheid in het geding. Deze huizen kunnen bij nieuwbouw 
misschien wat meer naar achteren.’’ Maar dit is theorie, want Vadan kent de speelruimte 
niet. ,,Zo lang niet duidelijk is wat de versterkingsingrepen precies voor het dorp 
betekenen, kunnen we ook niet discussiëren hoe eventuele knelpunten kunnen worden 
opgelost.” 

Oude luister

Het hele proces is sowieso moeilijk te managen. ,,We hebben geprobeerd de 
karakteristieke panden in het dorp in kaart te brengen. Het zou toch mooi zijn om dat 
soort panden in oude luister te herstellen? Maar de bewoners zelf gaan erover wat 
er eventueel wordt aangepakt. Je kunt ze niet dwingen om een karakteristiek pand 
in de originele staat terug te brengen. Kijk nu naar al die prachtige boerderijen in het 
buitengebied. Allemaal beeldbepalende panden. Toch hebben veel boeren hun voorhuis 
al laten vervangen en misschien iets groter laten maken. Weer opbouwen in originele 
staat is vaak onbetaalbaar. Logisch dat er gekozen wordt voor wat makkelijker en beter 
is. Dat kun je niet controleren of sturen.’’ 

Wisselwoningen

Voor de inwoners van Ten Post ligt er inmiddels een groter issue op tafel. ,,Als er huizen 
moeten worden gesloopt, worden er dan wisselwoningen gebouwd om de bewoners 
tijdelijk in onder te brengen? Zo ja, waar dan? Die worden dan toch ergens gebouwd 
waar nu nog niets staat? De omwonenden daar zullen dat niet zonder slag of stoot 
accepteren. Daar moeten we het nog wel heel serieus over hebben!”

Interview met Vadan de Bruijn
Door Rogier Verhagen

Geschrokken en nuchter tegelijk. Zo reageerden de bewoners van de naoorlogse wijk 
in Ten Post donderdagavond 9 november op de uitkomsten van woninginspecties 
voor het versterkingsprogramma. 

Zo’n 200 bewoners kregen tijdens een informatieavond in het Buurhoes in 
Ten Boer te horen waar ze eigenlijk al wel rekening mee hielden: alle 130 
woningen die in 2016 in Ten Post zijn geïnspecteerd moeten worden versterkt: 
de Johan Rengersstraat, Hendrik Veldmanstraat, Tammingastraat, Tuwingastraat, 
Oldenhuisstraat en Jan Zijlstraat. Voor dertig woningen aan de Jan Zijlstraat 
en een paar in de Tuwingastraat luidt het advies sloop- en nieuwbouw. Alle 
bewoners moeten tijdens het werk minimaal twee maanden hun woning verlaten 
en worden dan in wisselwoningen ondergebracht.

Advies: sloop en nieuwbouw voor deel Fazanthof Ten Boer

,,Met alle onzekerheid waarin 
u verkeert, moet ik een keer 
zeggen: tot hier!’’
De ingenieurs die de woningen inspecteren op aardbevingsbestendigheid komen er niet uit. 
In dezelfde situaties trekken ze verschillende conclusies. Zo ook bij de 30 Jarinowoningen in 
de Fazanthof. De onafhankelijke NEN-commissie voor bouwveiligheid heeft maanden nodig 
om hier uitsluitsel over te geven. Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders wil daar niet 
op wachten. Daarom neemt hij het zekere voor het onzekere en gaat uit van een ‘worst case’ 
scenario. Zijn advies: de Jarinowoningen slopen en opnieuw bouwen. 

Alle emoties passeerden vrijdagavond 3 november de revue tijdens de informatieavond 
in het gemeentehuis voor de bewoners van de Jarinowoningen. Boosheid over het 
traject rond de versterkingsoperatie, angst voor wat de adviezen voor hun woning 
kan betekenen, onzekerheid en ook opluchting toen het advies voor hun woning werd 
geschetst: alle dertig slopen en nieuwbouw.

Fundering en vloer

,,Op andere plekken, met dezelfde situaties, trekken ingenieursbureaus andere 
conclusies. Dat is een verschil in benadering. Ook bij uw woningen speelt dit”, aldus 
Alders. Het grote probleem schuilt in de fundering van de woningen en de NeHoBo-

vloeren bij de rijtjeswoningen. De funderingen rusten op houten palen met oplangers 
en die zijn kwetsbaar bij aardschokken. Daarover wordt volgens Alders verschillend 
geadviseerd. ,,Sommige bureaus vinden dat dit te herstellen is, maar andere bureaus 
denken van niet en adviseren sloop en nieuwbouw.” 

Beschadigd

Alders heeft de adviezen inmiddels voorgelegd aan de NEN-commissie, maar hun 
rapport laat nog zeker enkele maanden op zich wachten. Ingenieursbureau Zonneveld 
Ingenieurs uit Rotterdam, die de funderingen en vloeren van de woningen heeft 
onderzocht, komt tot de conclusie dat de fundamenten en de NeHoBo-vloeren wel 
te verstevigen zijn, maar dan moeten ze niet al beschadigd zijn. In dat geval heeft 
verstevigen weinig zin.

Besluit

,,Met alle onzekerheid waarin u verkeert, moet ik een keer zeggen: tot hier! Hier maken 
we de knip en nemen we een besluit. Daarbij ga ik uit van het slechtste scenario en dat 
is in dit geval: alle woningen slopen, en nieuwbouw’’, verklaart Alders zijn besluit. ,,Maar 
het is aan u. U moet daar samen uit komen. Buren in dezelfde huizenblokken moeten 
hetzelfde besluit nemen, want in rijtjeshuizen kunnen we niet het ene huis slopen en het 
andere versterken. U zult dus met uw buren moeten overleggen.” 

Na afloop kregen de bewoners het versterkingsadvies voor hun woning mee 
naar huis. Inmiddels plant Nationaal Coördinator Groningen (NCG) individuele 
gesprekken met hen. Daarin worden de consequenties van de ingrepen per 
woning doorgenomen. 

Het is de bedoeling dat de versterkingsoperatie over een half jaar begint, maar 
dan moeten de wisselwoningen in Ten Post eerst klaar zijn. 
Het voornemen is om er 60 te bouwen, maar over de locatie waar ze moeten 
komen is in Ten Post nog wat discussie. De gemeente geeft op korte termijn 
duidelijkheid over de definitieve locatie.

Hans Alders: ,,Het 
grote probleem 
schuilt in de 
fundering van de 
woningen en de 
NeHoBo-vloeren bij 
de rijtjeswoningen’’.

,,In rijtjeshuizen kunnen we niet het ene huis slopen en  
het andere versterken. U zult dus met uw buren moeten 
overleggen.” 

Ten Post maakt zich klaar voor ingrijpende versterkingsoperatie

'De versterking is zo ingrijpend, het valt niet mee!'

Serieus 

In 2016 en 2017 inspecteert NCG alle woningen in Ten Post. De laatsten waren eind 
oktober aan de beurt. Die inspectiefase loopt volgens Vadan prima. ,,Daarover heb ik 
geen klachten gehoord. Deze mensen komen ook goed beslagen ten ijs. Ze leggen direct 
een conceptplan op tafel waaruit blijkt dat ze al serieus naar de woning hebben gekeken, 
op basis van bouwplannen, bouwtekeningen en andere documenten. Ze hebben een 
idee hoe ze de nog ontbrekende informatie gaan onderzoeken. Daarna lopen ze alles 
langs, zowel binnen als buiten. Dit noemen ze een korte schouw. Ze betrekken de 
bewoners er echt bij. Als er gegraven moet worden om de fundamenten te bekijken 
kiezen ze bijvoorbeeld in overleg voor een plek waar de tegels al verzakt zijn. Dan heb je 
er als bewoner ook nog wat aan.” 

Ingrijpend

Daarna duurt het erg lang voor de mensen de daadwerkelijke versterkingsadviezen 
krijgen. ,,Nu pas komen de versterkingsadviezen vrij van de serie woningen die in 2016 
zijn geïnspecteerd: de naoorlogse woningen aan de Johan Rengersstraat, Hendrik 
Veldmanstraat, Tammingastraat, Tuwingastraat, Oldenhuisstraat en Jan Zijlstraat. Dat 
duurde dus anderhalf jaar. En de uitslag valt niet mee. Ik hoorde al geluiden uit de 
werkgroep waar ook wethouder Postma, gemeenteambtenaren, vertegenwoordigers van 
NCG en CVW en woningcorporatie Wierden en Borgen in zitten dat ze geschrokken zijn 
dat er zoveel te doen is. Dat het zó ingrijpend is. Een flink deel van de woningen in Ten 
Post moet zwaar versterkt worden en een flink deel middelzwaar. En dan is er natuurlijk 
nog een aantal waarvoor de versterking te ingrijpend zou zijn en waar dus nieuwbouw 
moet plaatsvinden. Waarschijnlijk moet er met alle woningen in Ten Post wel wat 
gebeuren.”

‘Koppelkansen’

De bewoners van Ten Post lijken er vooralsnog nuchter onder en kijken goed naar een 
combinatie van belangen. Het van overheidswege opgegeven veiligheidsbelang en hun 
eigen belang. Logisch, slim en terecht, volgens Vadan. Koppelkansen noemt hij het. ,,Als 
je huis toch moet worden aangepakt, proberen sommigen het meteen duurzaam te 
maken. En als je toch al verbouwplannen had, dan zijn die wellicht goed te combineren 
met de versterkingswerkzaamheden. Bewoners onderhandelen dat zelf met NCG en 
CVW uit.” Vadan richt zich, net als Johan Pleizier die als voorzitter van Dorpsbelangen 
ook in de werkgroep zit, dan ook vooral op de koppelkansen voor het dorp. ,,Het is niet 

Garanties

NCG geeft garanties dat bij nieuwbouw de bewoners exact terug krijgen wat ze nu 
hebben aan ruimte en indeling. Bovendien wordt er onderhandeld met de banken om 
eventuele hypotheekproblemen te voorkomen. Ook is er per bewoner 7000,- euro éxtra 
beschikbaar voor duurzaamheidsinvesteringen. Over de wisselwoningen die moeten 
worden gebouwd om bewoners tijdens de sloop en nieuwbouw onder te brengen is nog 
onduidelijkheid, erkende waarnemend burgemeester Frank de Vries. ,,Daar ligt voor ons 
als gemeente een duidelijke verantwoordelijkheid. De keuze waar die woningen komen 
moeten we zeer binnenkort maken.” De NCG voert inmiddels vervolggesprekken met 
alle betrokken bewoners individueel, en later per blok, om hun wensen te inventariseren 
en de mogelijkheden te bespreken. 

   Jos Schuurman

   Jos Schuurman

   Jos Schuurman

Ten Post:
Op 9 november 2017 zijn de 
eigenaren/bewoners van een 
deel van de woningen in  
Ten Post geïnformeerd over de 
versterking van hun woning. 
Voor een groot deel van de 
woningen wordt een zware 
versterking geadviseerd en in 
sommige gevallen zelfs sloop/
nieuwbouw. Na de bijeenkomst 
is gestart met de bespreking 
van de versterkingsadviezen 
per woningtype. De komende 
maanden zal de versterking van 
de woningen met de bewoners 
verder uitgewerkt worden.

Fazanthof en Reigerhof:
Vanuit de gebiedsgerichte aanpak worden in de tweede helft van 2017 ook de overige 
woningen aan de Fazanthof geïnspecteerd, evenals het naastgelegen Reigerhof. Aan de hand 
van de uitkomsten van de inspectie vindt engineering van de woning plaats, zodat duidelijk 
wordt in hoeverre de woningen versterkt moeten worden. Zodra deze gegevens er zijn worden 
de bewoners op de hoogte gesteld.


