Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER

Machtiging zienswijze

Inmiddels zijn Lambert de Bont en ikzelf, vooralsnog onder voorbehoud, namens onze Vereniging GBB gestart aan de
Dialoogtafel samen met 13 andere partijen.

Regeling waardedaling

Daar waar de eerste bijeenkomst vooral is gedomineerd door kennismaking, werkwijze, procedureafspraken en een
eerste agendabepaling hebben we meteen al in een aparte subgroepvergadering een van de voor ons belangrijke
onderwerpen voorbereid nl de gewenste ontwikkelingen in het schadeherstelproces zoals dat tot nu toe wordt

Werkgroep GEO

gehanteerd.
Dialoogtafel
LEES MEER
WOZ-waarde

Regeling waardedaling
Op onze website publiceerden we dit artikel over onze inzichten: klik
voor het artikel
Hieronder onze notitie na de eerste bespreking aan de dialoogtafel.
De tweede bijeenkomst van de Dialoogtafel voorzag in de behandeling
van de regeling waardedalingscompensatie, het voor onze leden meest
ingrijpende onderwerp. LEES MEER

Machtiging zienswijze GBB tegen gaswinningsbesluit minister
Kamp
U kunt, als lid, de zienswijze van de GBB mede ondertekenen.
Wij hopen dat u voor dit laatste kiest. Het is belangrijk om te laten
zien dat onze zienswijze een breed draagvlak onder de bevolking
heeft. Het indienen van een zienswijze stelt u in staat ook zelf bij de
Raad van State beroep aan te tekenen. Ook dit kunt u weer samen
met de GBB doen. NB: inzenden vóór 21 april!

Aanchaf videocamera
Wij vinden het erg belangrijk om onze leden zo goed en snel mogelijk
te informeren over allerlei onderwerpen. Ook zijn er onderwerpen die
niet genoeg belicht worden. Daarom heeft de GBB een eigen
videocamera aangeschaft om eigen reportages te maken.
Maar ook interviews met bestuursleden en derden zullen we gaan
produceren. Zie voor de videoverslagen ons videoblog.

KLIK HIER VOOR DE ONLINE MACHTIGING

VACATURE PENNINGMEESTER

Dialoogtafel

Bezoek van 50plus partij

De Groninger Bodem Beweging is een sterk groeiende
vrijwilligersvereniging. Op dit moment behartigen we de belangen van
meer dan 2000 leden en dit aantal groeit gestaag.
Het bestuur bestaat momenteel uit 6 leden en we zijn dringend op zoek
naar een penningmeester als zevende kandidaat-bestuurslid.

De GBB neemt nog steeds onder voorbehoud deel aan de dialoogtafel.
Op dit moment wachten we op de uitkomsten van onze inspanningen
vwt de schadeprocedure.

Op 10 april kreeg de GBB bezoek van vier leden van het bestuur van
afdeling Groningen van de 50PLUS partij: Peter Bruijn (voorzitter), Kor
de Vries (secretaris), Frits Kornot en Ferry Booij. Het doel van het
gesprek was het uitwisseling van informatie en standpunten over de
aardbevingsproblematiek. In het gesprek kwam naar voren dat die
standpunten niet erg ver uit elkaar liggen.

Klik hier voor de volledige vacature.

We gaan ervan uit dat dit vruchten af zal werpen maar indien we geen
aanzienlijke winst boeken zullen we alsnog onze conclusies moeten
trekken. Zie deze link voor het interview met Lambert de Bont:
INTERVIEW

LEES MEER

REPORTAGE KENNISNIVEAU NL GASWINNING

WOZ beschikking

Werkzaamheden werkgroep GEO

Wat weet de Nederlander van de gevolgen van de gaswinning in
Groningen? De GBB ging 2 dagen kriskras door het land om
willekeurige mensen een aantal vragen voor te leggen.
De uitkomst is onthutsend maar verbaast ons helaas niet.

Middels een ledenmail hebben we het eventuele vervolg WOZ aan u
bekend gemaakt. Dit blijft uiteraard echter altijd uw eigen keus. Mocht
u de mail gemist hebben dan kunt u dat hier nogmaals nalezen.

De werkgroep GEO komt in deze periode wat vaker bij elkaar. Eigenlijk
bestaat de werkgroep uit twee delen: de ondergrondspecialisten
(geofysicus / geograaf ) en de bovengrondmensen
(constructeur/architect/bouwkundige).
De werkgroep start altijd plenair, waarbij beide groepen informatie uit
wisselen. Daarna gaan de twee genoemde groepen uiteen, ,et veelal een
opdracht, waarbij de conclusies in het laatste – wederom plenaire deel –
plenair worden gedeeld.

Meer uitleg leidt tot meer draagvlak.
We hopen dat deze reportage bijdraagt aan een betere voorlichting over
de gevolgen van de gaswinning in Groningen. KLIK HIER Oproep:
zoveel mogelijk delen!
Groninger Bodem Beweging
Stationslaan 8
9919 AB Loppersum
06-21615080
contact@groninger-bodem-beweging.nl
www.groninger-bodem-beweging.nl
Openingstijden (muv schoolvakanties):
Maandagochtend 9:30u-11:30u
Vrijdagmiddag 14:00u-16:30u

Degenen die al bezwaar hebben aangetekend met behulp van de eerder
door ons opgestelde voorbeeldbrief (klik hier), hebben een reactie
gehad van de gemeente (of zullen die gaan krijgen) waarin wordt
gesteld dat het motief ontbreekt van het bezwaar.
Deze notitie bevat een voorbeeldbrief van hoe op deze reactie van de
gemeente het best gereageerd kan worden.

LEES MEER
Aanmelden voor deze werkgroep:

WOZ-notitie
Voorbeeld vervolgbrief

derwinschorren@groningen-bodem-beweging.nl
Derwin Schorren
Coördinator GEO werkgroep
Derwin Schorren

