Verslag informatieavond Oudgenoegstraat
Datum: 5 september 2018
Tijdstip: 17.00-20.45 uur
Locatie: De Esborg, Burchtlaan 2 te Roden
Ruim 100 inwoners van de Oudgenoegstraat en omstreken hebben de informatiebijeenkomst
bijgewoond. De situatie is ingrijpend en heeft veel impact. Zeker voor de direct betrokkenen.
Het verloop van de avond was als volgt:
Tot aan 19.00 uur is het een inloopbijeenkomst geweest waarin veel ruimte was voor individuele
vragen. Om 19.00 uur kwam een grote groep personen binnen die aangaven uitsluitend plenair te
willen spreken over de situatie. Aan deze wens is tegemoet gekomen.
Informatieverstrekking
De aanwezige algemene informatie die is verstrekt zal ook beschikbaar worden gesteld op de
website van de gemeente Noordenveld. Momenteel is over de oorzaak veel onduidelijk; op korte
termijn wordt ook geen duidelijkheid verwacht over de oorzaak. De website van d e gemeente zal
aangevuld worden met informatie over dit dossier en naar de toekomst toe ook actueel gehouden
worden.
Een aantal aanwezigen spreekt in het plenaire deel uit uitermate teleurgesteld te zijn in de gemeente
over de aanpak tot nu toe. Voorafgaand aan de bijeenkomst is een opsomming toegezonden aan
de gemeente met informatie waar een aantal bewoners behoefte aan heeft. Ondanks dat vanuit de
gemeente de verwachting is gecreëerd dat deze informatie beschikbaar zou zijn deze avond is dat
niet het geval. Deze aanwezigen eisen een schriftelijke onderbouwing voor het tot op heden niet
uitvoeren van maatregelen zoals het plaatsen van extra peilbuizen en diepte -infiltratie van water in
de bodem om het grondwaterpeil op te hogen. Zij verwachten schade bepe rkende maatregelen
vanuit de gemeente, maar constateren dat er niets gebeurd.
Verder merken veel aanwezigen op dat de verzending van de informatiebrief van 30 augustus en de
uitnodigingsbrief voor deze inloopbijeenkomst niet goed is verlopen. Sommige adre ssen hebben
maar één van de twee documenten ontvangen. Bovendien is het verspreidingsgebied niet overal
even logisch (ene straat wel, andere niet).
Vanuit de gemeente wordt uiteengezet wat er momenteel gedaan wordt, wat het beeld is en wat in
gang is gezet.
Samenvattend houdt dit in dat:
•

twee woningen onbewoonbaar zijn als gevolg van ernstige verzakking;

•

vier woningen gemonitord worden door middel van meetbouten in de woning ;

•

8 woningen zeer nauwlettend in de gaten worden gehouden. Overigens herkennen een
aantal bewoners van de 8 woningen zich niet in het beeld dat de gemeente met hen in
contact is, dat er een vast contactpersoon is en dat ze rechtstreeks geïnf ormeerd worden
over de situatie;

•

verspreid uit de wijk er meldingen komen van schade, dat er controles worden uitgevoerd,
dat deze in ernst niet vergelijkbaar zijn met de gemonitorde woningen ;

•

dat de oorzaak van de verzakkingen onbekend is en dat hier nader onderzoek naar verricht
zal worden. Het enige wat momenteel met zekerheid uitgesloten kan worden is dat het
verband houdt met mijnbouwactiviteiten (gaswinning / gasopslag) ;

•

Het bureau CRUX in beeld is voor het uitvoeren van nader onderzoek.

Afgesproken wordt dat:
•

Er zo spoedig mogelijk, donderdag 6 september, extra peilbuizen worden geslagen om een
beeld te krijgen van de grondwaterstand;

•

De reeds eerder gevraagde informatie beschikbaar wordt gesteld ;

•

Het adressenbestand voor de verspreiding van informatieberichten kloppend wordt
gemaakt;

•

De website actueel zal worden gemaakt en gehouden.

•

Donderdag 6 september de gemeentelijke contactpersoon contact legt met de bewoners van
de twee woningen die zich onvoldoende betrokken voelen.

De vragen/opmerkingen die gesteld zijn tijdens het plenaire gedeelte zijn opgenomen in de ‘veel
gestelde vragen’, die op de website zijn geplaatst.

