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Bevende burgers in beweging
LOUIS VAN KELCKHOVEN

STEENDAM/TJUCHEM Inwoners van
Steendam en Tjuchem trekken de
regie over de versterking van hun
dorpen naar zich toe. ,,Het gebied is
in beweging en de bewoners ook.’’

In een brief aan de gemeenteraad
van Midden-Groningen schrijft Fred
Mahler, namens de Dorpsvereniging Steendam, dat overheden er
niet in slagen een goed en rechtvaardig traject van schadeafhandeling
en compensatie op de rails te zetten.
,,Pogingen leiden tot een uitstroom van miljoenen euro’s aan

bureaucratie, adviseurs en consultants en niet of nauwelijks tot schadeherstel en risicobeheersing. Er
wordt beslist over de hoofden van
de bevende burgers heen en het
aardbevingsdossier is verworden tot
een veelkoppig monster.’’
De Dorpsvereniging Steendam
ziet dat de prijs van het versterken
van vrijstaande woningen in veel gevallen de taxatiewaarde overstijgt.
,,In het voortraject wordt al meer
uitgegeven dan een huis überhaupt
waard is. ,,Er zijn effectievere methoden die meteen zorgen voor duidelijkheid en inzicht geven op een aanvaardbaar niveau’’, schrijft Mahler.

De Steendammers zijn enthousiast over de gebiedsgerichte versterkingsaanpak zoals Midden-Groningen die voorstaat voor Steendam, Tjuchem en Overschild. ,,Wij
hopen in de gelegenheid te worden
gesteld om hierover met de gemeente van gedachten te kunnen wisselen.’’
Een halfjaar geleden bundelden
zes dorpen rondom het Schildmeer
(Overschild, Schildwolde, Hellum,
Siddeburen, Tjuchem en Steendam)
de krachten in het aardbevingsdossier, de energietransitie, infrastructuur en democratische vernieuwing.
,,Op dit moment vindt een heel

groot deel van de gaswinning rondom ons dorp plaats. De dreiging van
een zware aardbeving is reëler dan
ooit’’, schrijft Tineke Zuidema namens de Vereniging School en
Dorpsbelangen Tjuchem.
,,De vraag is of we doorgaan op deze weg, waarvan we denken dat die
nergens toe leidt, of dat we als dorp
proberen een alternatief te formuleren. Als we wachten hoeft het straks
niet meer. Wij moeten zelf de regie
nemen en een vuist maken voor ons
dorp. Niet dat we om werk verlegen
zitten, maar omdat er al 2,2 miljard is
uitgegeven en er niets is gebeurd.
Wij kunnen dat beter.’’

