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Geachte heer/mevrouw,

In deze nieuwsbrief geven we u informatie over de ontwikkelingen rondom de schade in de wijk
Middenveld. Deze keer zijn de onderwerpen:
•

Klankbordgroep

•

Terugblik bewonersbijeenkomst in de Pompstee

•

Overige stand van zaken

•

Vooruitblik inloopbijeenkomst op 27 november

•

Huidige werkwijze bij rioolvervanging

•

Externe procesbegeleider

De klankbordgroep is er voor u
Deze klankbordgroep is in het leven geroepen om de gemeente vragen te kunnen stellen over de
ontwikkelingen rondom de schade in uw wijk. Aan de andere kant geeft deze klankbordgroep de
gemeente ook informatie over wat er speelt in de wijk Middenveld. Naast alle andere
communicatiemiddelen en overleggroepen is dit een extra middel om goed contact met de bewoners
van de wijk te onderhouden over de schade.
Contact met leden van de klankbordgroep
Voor u goed om te weten, is dat er in deze klankbordgroep ook inwoners van de wijk Middenveld
deelnemen. Vragen en/of opmerkingen kunt u altijd rechtstreeks aan de gemeente doorgeven. Praat u
liever eerst even met iemand bij u om de omgeving, dan kunt u contact opnemen met enkele leden van
de klankbordgroep. Dat kan via:
John Hessels Jhon.hesselsqmail.com
Johnny de Jonge johnnydejonqe(W.hotmail.com
Rick Ridder infohgridderklussenbedriif.n1
Henk Koolman of Jeltje Rispens maken namens de wijkbelangenvereniging deel uit van deze groep. U
kunt hen bereiken via middenveldbouwenenwonen@qmail.com of telefonisch via (050) 501 54 20
(Henk Koolman). Wellicht ten overvloede: Zij beantwoorden uw vraag niet en dragen daarvoor ook
geen verantwoordelijkheid, maar zij geven uw vraag door aan de gemeente en/of nemen deze mee
naar een vergadering van de klankbordgroep. De medewerkers van de gemeente zorgen dat u zo
spoedig mogelijk een reactie krijgt.
Bijlagen: -

Vanuit de gemeente zijn de gemeentesecretaris Marinus van der Wal en Melanie Jager, manager
ontwikkeling en strategie, lid van de klankbordgroep. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14050 of
(050) 502 72 22.
Verder maakt ook mevrouw Yvonne Arnst deel uit van de klankbordgroep als onafhankelijke voorzitter.
U kunt altijd met haar contact opnemen via telefoonnummer 06- 51 39 30 15.
Ook de gemeenteraad volgt wat er gebeurt. Zij zijn uitsluitend als waarnemers van het proces aanwezig
bij de bijeenkomsten van de klankbordgroep.
We hebben het dan over: Rikus Koopman, Henk Koekkoek, Robert Meijer, Tiemen Ensink.
Terugblik bewonersbijeenkomst in de Pompstee
Op maandag 29 oktober is er een bewonersbijeenkomst geweest in De Pompstee in Roden. Deze is
bezocht door zo'n 150 bewoners. Er werd een presentatie gehouden door de heer Borger van Artium
experts, de schade-expert. De heer Netzel van CRUX Engineering presenteerde het plan van aanpak
naar het onderzoek van de schade. Deze presentatie vindt u binnenkort op de website van de gemeente
www.gemeentenoordenveld.nl. Ook het verslag van de bijeenkomst publiceren we binnenkort op de
gemeentelijke website. De bewoners hadden verwacht dat de vragen die waren geInventariseerd aan
de orde zouden komen op deze avond en dat is niet gebeurd. Op de meeste vragen was wel antwoord
gegeven, maar niet alle vragen konden meteen worden beantwoord, omdat eerst de uitkomsten van
het onderzoek moeten worden afgewacht. Alle vragen en bijbehorende antwoorden zijn inmiddels
toegevoegd aan de Vraag en Antwoordlijst op de gemeentelijke website.
Overige stand van zaken
Veiligheid
Op dit moment is de situatie nog steeds niet stabiel, want van 1 woning zakt de aanbouw nog steeds.
Op verzoek van CRUX zijn er op de 8 woningen extra meetbouten geplaatst zodat de hele woning
gemonitord wordt.
Onderzoek
In week 46 is het onderzoek bij de 8 woningen aan de Oudgenoegstraat gestart. In week 47 worden
de bewoners van deze woning geinterviewd door CRUX.
Zorg
Er komen nog steeds verzoeken binnen voor het doen van controles bij woningen. Tot nu toe zijn er
50 inspecties gedaan. Nog steeds komen er nieuwe verzoeken am inspectie van woningen binnen. De
rapportages van de controleur zijn opgestuurd naar alle mensen die daarom hebben gevraagd. Het is
aan de bewoner(s) zelf of het advies wat is gegeven opgevolgd wordt.
Vooruitblik inloopbijeenkomst op 27 november
De volgende bijeenkomst voor bewoners is geregeld. Datum: dinsdag 27 november 2018
ATTENTIE!
Locatie:

Fletcher Hotel-Restaurant Langewold, Ceintuurbaan Noord 1 Roden

In de vorige brief stond het gemeentehuis nog als locatie vermeld Dat klopt dus niet meer!

PROGRAMMA
19.00 uur:

Inloop Informatiemarkt

19.30 uur:

Welkomstwoord burgemeester Klaas Smid

19.35 uur:

Informatie over de stand van zaken

19.45 uur:

Presentatie Waterschap Noorderzijlvest

20.00 uur:

Informatiemarkt met vertegenwoordigers van de gemeente; medewerkers van

Woonborg
Toelichting op presentatie Waterschap Noorderzijlvest.
Het Waterschap is verantwoordelijk voor het grondwaterpeil en zij bepaalt het peil van het grondwater.
Zij hebben veel kennis in huis over de grondwaterstanden. Zij geven een toelichting op de verdroging
in algemene zin - dus niet specifiek over de wijk Middenveld - en de rol van het Waterschap hierin.
Deze toelichting wordt gehouden om 19.45 uur.
Huidige werkwijze bij rioolvervanging
Op dit moment voeren wij rioleringswerkzaamheden uit aan het Professor van der Leeuwplantsoen en
omgeving. De werkwijze is als volgt. Voorafgaand maken we bouwkundige opnames van de woningen.
Verder doen we grondboringen om de samenstelling van de grond te onderzoeken. Met name om te
bekijken wat hergebruikt kan worden en wat afgevoerd. Ook is er een bemalingsadvies opgesteld.
Voordat we starten met het vervangen van het riool, bekijken we per straat / wegvak of er bronbemaling
nodig is. Dit doen we door een proefsleuf te graven om te zien of we grondwater tegenkomen.
Wanneer blijkt dat het nodig is bronbemaling toe te passen, plaatsen we op een aantal plaatsen
peilbuizen tegelijk met de filters voor de bronbemaling. De pomp wordt op zijn hoogst een dag van
tevoren aangezet en alleen op het deel waar we die dag het riool vervangen. Na het leggen van het
nieuwe riool en het aanvullen van de sleuf (dagproductie) koppelen we de filters af van de pomp.
Dagelijks monitoren we de peilbuizen. Ook houden we de meterstanden van de pomp bij zodat we
weten hoeveel grondwater er wordt onttrokken. Deze uitslagen geven we na het voltooien van de
werkzaamheden door aan het Waterschap Noorderzijlvest.
Rioolinspectie
Binnenkort start de firma Van der Velden uit Groningen met de inspectie van het riool dat onlangs in
de wijk Middenveld is aangelegd. Er worden twee vrachtauto's in de straat geparkeerd en een camera
in het riool voert de inspectie uit. Deze inspectie maakt deel uit van het totale pakket van
rioleringswerkzaamheden en is niet specifiek ingelast vanwege de schade. De inspectie vindt plaats in
de G.Bavingstraat, Bakkerstraat, Vrijheidslaan, Woldzoom en Oudgenoegstraat, de straten waar van
12 maart t/m 3 juli de nieuwe riolering is gelegd.
Externe procesbegeleider
Graag vragen we nog even uw aandacht voor onze externe procesbegeleider, Yvonne Arnst.
U kunt haar bereiken via het nummer 06-51 39 30 15. Zij is voor de gemeente de persoon die weet wat
er leeft in de wijk en u kunt daarom altijd contact met haar opnemen. Zij onderhoudt contacten met de
experts van de gemeente en met inwoners van de wijk en omgekeerd. Zij adviseert gevraagd en
ongevraagd over de te nemen stappen in het proces en zorgt dat alle partijen daarover geInformeerd
worden. Zij is onafhankelijk voorzitter van de klankbordgroep, een groep die zich bezighoudt met het
verbeteren van de informatie-uitwisseling en communicatie.

Mevrouw Arnst is bereid om wekelijks in de wijk te komen. De bewoners van de wijk kunnen dan vragen
stellen. Zij kan lang niet alle vragen beantwoorden, maar ze wel aanhoren en zorgen dat ze bij de juiste
ambtenaar terecht komen voor beantwoording. In elk geval kan zij een luisterend oor bieden voor het
verhaal dat bewoners te vertellen hebben.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,
Klaas Smid, burg,emeester

Marinus van
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