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Onzekerheid

Het versterken van de woningen in het aardbevingsgebied 
roept gevoelens op van onzekerheid en machteloosheid. 
Natuurlijk zijn we blij met het besluit om de gaswinning te 
stoppen. Maar ik vind het onverteerbaar dat de afspraken 
met de bewoners over het versterken van de woningen niet 
worden nagekomen. In Den Haag praat men over woningen, 
maar er wordt wel eens vergeten dat daarin mensen 
wonen. Die mensen leven al drie jaar in onzekerheid. Ze 
hebben drie jaar lang verschillende instanties over de vloer 
gekregen. Op het moment dat er eindelijk een einde aan de 
onzekerheid leek te komen, maakte de minister een pas op 
de plaats. Ik vind dat onbetrouwbaar bestuur. Afspraken 
kunnen niet eenzijdig worden opgezegd.

Het zijn misschien grote woorden, maar het gaat hier wel 
om veiligheid. Niet alleen de veiligheid van de bewoners 
van de 1588 woningen, maar van alle mensen die in het 
aardbevingsgebied wonen. Het is hoog tijd dat dit probleem 
structureel wordt aangepakt en opgelost.

Ook als Woongroep Marenland weten we niet waar we 
aan toe zijn. Zolang er geen duidelijkheid is over de 
voortgang  van de versterkingsopgave kunnen we daarin 
niet investeren. Het reguliere onderhoud gaat gewoon 
door, maar we kunnen natuurlijk niet een nieuwe keuken 
plaatsen in een woning die misschien over een jaar moet 
worden gesloopt. Zo dreigt de kwaliteit van het wonen in 
de knel te komen.

Wat we wel zelf kunnen bepalen, is de kwaliteit van onze
dienstverlening. Daarom hebben we onze website 
vernieuwd. Huurders en woningzoekenden kunnen nu 
inloggen op een eigen, beveiligd deel van de website. U kunt 
hier zelf allerlei zaken regelen, zoals een reparatieverzoek 
doorgeven of uw gegevens wijzigen. Zo verbeteren we onze 
service en kunnen we tegelijkertijd efficiënter werken.

Zo sluit ik toch nog positief af. Namens Woongroep 
Marenland wens ik u een aangename zomer.

Gerke Brouwer
Directeur-bestuurder
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TERUG NAAR DE 
KLAAS BOSSTRAAT

Reinco (74) en Anna (73) Bijlholt verhuizen binnenkort van de 
Emmastraat in Appingedam naar een nieuwbouwwoning in 
de Klaas Bosstraat. Het bijzondere is dat ze hier vlak na hun 
trouwen ook al hebben gewoond. Op precies dezelfde plek.

“Dat had ik natuurlijk nooit gedacht”, zegt Reinco. “Na al die 
jaren.” Reinco en Anna hebben altijd in Appingedam gewoond. 
“We zijn getrouwd in januari 1963”, vertelt Anna. “Eerst hebben 
we bij mijn ouders ingewoond. Eind ’64 kwamen we in de Klaas 
Bosstraat te wonen, in een huurhuis van Patrimonium, wat nu 
Woongroep Marenland is. De Klaas Bosstraat was toen een leuke, 
gezellige straat. Maar al snel ging de buurt achteruit. Daarom zijn 
we na zeven jaar weer verhuisd. Onze dochter was toen net twee.”

Volksbuurtje
De laatste 43 jaar van hun leven hebben Reinco en Anna in de 
Emmastraat gewoond. Deze woningen worden nu afgebroken. 
“Ik hoefde hier niet weg”, zegt Reinco. “Het is een ouderwets 
volksbuurtje. Iedereen woont hier al minstens dertig jaar. Ons 

kent ons. Nu verhuizen we allemaal naar de Klaas Bosstraat. We 
mochten zelf uitzoeken waar we in de straat wilden wonen. Toen 
hebben we direct tegen elkaar gezegd: als ‘ons plekje’ nog vrij is, 
kiezen we daarvoor. En dat was gelukkig zo.”

Beneden slapen
Reinco en Anna verheugen zich op de verhuizing, die gepland 
staat voor het najaar. Ze wonen in de buurt, dus ze gaan af en 
toe even kijken hoe het huis gebouwd wordt. “We hebben straks 
maar aan één kant buren”, zegt Reinco. “En het grote voordeel is 
natuurlijk dat we straks beneden kunnen slapen”, vult Anna aan. 
“Als we nu ’s nachts naar de wc moeten, moeten we een steile trap 
af met een nare bocht erin. Dat is straks voorbij.” Reinco is verder 
vooral blij met de garage, om in te knutselen. “Voor als ik flauw ben 
van mijn vrouw”, grapt hij. Ook krijgt de woning vloerverwarming 
en zonnepanelen. Voor de woning komt een grote tuin; achter de 
woning een kleinere tuin naar de garage. “Misschien hangen we 
wel een toepasselijk bordje op het huis’, mijmert Anna. “Weer op 
Stee.”



interview Burgemeester Hiemstra van Appingedam

“Van de keukentafel tot de 
Wiebestafel”

Er kan dan geld worden bespaard door 
minder woningen te inspecteren. Dat 
geld kan beter besteed worden aan het 
verbeteren van de woningen. Verder hoop 
ik dat er binnenkort eindelijk rust komt in 
het aardbevingsdossier. Er gebeurt steeds 
weer iets nieuws. De mensen worden er 
gek van. Mijn wens is dat het hele proces 
wat voorspelbaarder wordt.”

Fusie
Hiemstra ziet belangrijke voordelen in de 
fusie van de gemeente Appingedam met 
Delfzijl en Loppersum. “De drie gemeenten 
zijn afzonderlijk te klein om alle taken op 
een goede manier uit te voeren. Dan gaat 
het bijvoorbeeld om taken in het sociaal 
domein, de economische versterking en 

“Ik zou nog veel vaker bij bewoners aan 
de keukentafel willen zitten”, bekent Anno 
Wietze Hiemstra (40). In november vorig 
jaar is hij geïnstalleerd als waarnemend 
burgemeester van Appingedam.

Anno Wietze Hiemstra is vermoedelijk de 
laatste burgemeester van Appingedam. 
In 2021 gaat de gemeente samen met 
de gemeenten Delfzijl en Loppersum. Dat 
is ook de reden dat de burgemeester 
‘waarnemend’ is. Hij is benoemd voor 
de laatste drie jaar, waar een burge-
meester normaalgesproken zes jaar de 
ambtsketting mag dragen. De relatief 
jonge burgemeester komt uit Hoogeveen, 
waar hij voor het CDA bijna twee 
periodes wethouder is geweest. “Ik 
stond voor de keuze: ga ik door of ga ik 
om me heen kijken? Het leek mij goed 
om een nieuwe stap te zetten in een 
andere omgeving, waar iets te doen valt. 
Appingedam is een prachtige gemeente 
waar van alles gebeurt. Daarbij denk 
ik niet alleen aan de gemeentelijke 
herindeling, maar natuurlijk ook aan de 
aardbevingsproblematiek.”

Tafels
De gevolgen van de aardbevingen 
slokken veel tijd van Hiemstra op. “Als 
burgemeester van Appingedam zit ik 
wekelijks aan de ‘Wiebestafel’. Dat 
is een overleg met de minister, samen 
met de Commissaris van de Koning, 
gedeputeerden en een wethouder van 
Groningen. Maar ook zit ik vaak aan de 
keukentafel, bij bewoners thuis. Dat zou 
ik eigenlijk nog veel vaker willen doen. 
Daar hoor ik heel veel en ik kom er echt in 
contact met de mensen in de gemeente.” 
Hiemstra heeft een duidelijke visie op het 
versterken van de woningen. “Vanwege 
de aansprakelijkheid van de NAM 
moet nu elke woning nog geïnspecteerd 
worden. Ik vind dat de NAM echt 
helemaal uit het proces moet. Zij mogen 
geen andere rol hebben dan betalen. 

zo veel mogelijk overeind houden, maar 
dat kan alleen als er voldoende mensen 
gebruik van maken. Dat zal in de wat 
grotere kernen beter lukken.”

Nieuwbouw
Uit datzelfde onderzoek blijkt dat in 
Appingedam niet alleen het aantal 
inwoners toeneemt, maar ook dat er 
steeds minder mensen in één huis wonen. 
Dat betekent een extra grote vraag naar 
nieuwe woningen. “We willen dat die 
nieuwe huizen vooral op lege plekken 
in Appingedam komen. De Tip, het 
terrein van de voormalige gasfabriek, 
is nu al in ontwikkeling. Woongroep 
Marenland bouwt in Opwierde. En op de 
Eendrachtslocatie is ruimte voor ongeveer 
200 woningen. We zijn hierbij wel kritisch 
op de kwaliteit. De nieuwbouw moet goed 
passen in de omgeving.”

Bewoners
Hiemstra wil bij de plannen voor de 
woningbouwlocaties samenwerken met 
bewoners. “We willen dat de mensen 
meedoen en met ons meedenken. Mijn 
ervaring is dat de mensen in Appingedam 
betrokken zijn en enthousiast zijn om zich 
in te zetten. Dat is ook in de toekomst van 
belang.”

het onderwijs. De drie gemeenten werken 
nu al veel met elkaar samen. Als we straks 
één gemeente vormen, kunnen we sneller 
tot beslissingen komen. We kunnen dan 
meer voor de mensen doen.”

Voorzieningen
Voor de huurders heeft de gemeentelijke 
herindeling niet veel gevolgen, verwacht 
Hiemstra. “Uit een recent onderzoek 
naar het wonen in ons gebied, blijkt dat 
Appingedam zeer aantrekkelijk is. Het 
is een mooie stad met een historisch 
centrum en veel voorzieningen. Vanuit 
de omgeving komen er meer mensen in 
Appingedam wonen. Dat zal de komende 
tijd zo blijven. Dat betekent wel dat 
in de kleinere dorpen minder mensen 
overblijven. We willen de voorzieningen, 
zoals winkels, scholen en dorpshuizen, 
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“Ik vind dat de 
NAM echt helemaal 
uit het proces moet”



Warm in huis? Zet dan op 
koele momenten van de dag 
ramen en deuren open. Bij 

voorkeur ’s ochtends heel vroeg 
en ’s avonds laat.

Zet in de zomer de thermostaat 
laag (bijvoorbeeld op 15˚C). Zo 
voorkom je dat de thermostaat 
aan gaat als je de deuren en 

ramen tegelijk open zet.

Kom je terug van vakantie, 
laat dan alle waterkranen 
even doorlopen. Zo weet 

je zeker dat het kraanwater 
weer schoon en fris is. En zo 
voorkom je besmetting met de 

legionellabacterie.

Heb je een tuin met gras? Maai 
het dan regelmatig, want gras 
groeit met warm weer als kool. 
Eén of twee keer per week is 

het beste. Pas wel op dat je het 
gras niet te kort maait. Dan kan 

het gazon gaan uitdrogen.

Besproei je gazon regelmatig. 
Doe dit wel in de avonduren, 

anders kan het gazon 
verbranden of uitdrogen. Maak 
je gazon ook weer niet té nat. 
Een klein laagje is voldoende.

’s Avonds de tuin gesproeid? 
Laat na gebruik het water uit de 
tuinslang lopen. Zo voorkom je 

legionellagevaar.

Wil je volgende zomer 
weer bloeiende planten in 
je tuin of op het balkon? 

Zaai dan tweejarigen zoals 
stokroos, duizendschoon en 

vingerhoedskruid.

TIEN TIPS VOOR EEN 
HEERLIJKE ZOMER

Wie houdt er niet van de zomer? Aangename 

temperaturen, genieten van de zon, buiten langer 

licht... Met deze tips wordt de zomer nog leuker.

Heb je bloemen en planten in 
potten buiten staan? Geef ze 

dan elke dag water.

Ook voor onkruid is de zomer 
het favoriete jaargetijde. Wacht 
niet tot het hoog staat en bloeit. 
Dan krijg je het jaar erop nog 

meer onkruid. Ouderwets 
schoffelen en wieden werkt 

vaak het beste.

Gebruik je bestrijdingsmiddelen 
tegen onkruid? Doe dit dan als 
er weinig wind staat, zodat het 

niet op de planten komt die 
moeten blijven staan. Gebruik 
bij voorkeur biologische be-

strijdingsmiddelen, zoals azijn.
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Na de zomervakantie pakt Woongroep Marenland de 
draad weer op bij het versterken van de 64 pilotwoningen 
in Opwierde-Zuid. Tegelijk worden deze woningen 
energiezuinig gemaakt. Bovendien kunnen de bewoners 
kiezen voor een nieuwe keuken, nieuwe radiatoren en 
nieuwe binnendeuren.

Over de 64 woningen in de Beukenlaan, de Burgemeester 
Lewe van Aduardstraat, de Burgemeester Meesstraat en de 
Kastanjelaan is veel te doen. Al in 2015 heeft Woongroep 
Marenland afspraken gemaakt met de NAM en het Centrum 
Veilig Wonen over het versterken en verduurzamen van deze 
64 woningen. De meerderheid van de bewoners is daarmee 
akkoord gegaan. Bij de uitvoering van de werkzaamheden 
ontstonden problemen met de steenstrips. Daarop werden 
de werkzaamheden stilgelegd. In april dit jaar bleek dat 
de bewoners niet tevreden waren over de versterking. In 
samenspraak met de huurdersvereniging en de bewoners-
commissie zijn daarom de plannen aangepast. Nu worden 
ook vernieuwingen aan de binnenkant van de woning 
meegenomen.

Modelwoning
De bewoners van de 64 pilotwoningen konden eind mei 
een kijkje nemen in een modelwoning. Deze modelwoning 
maakte zichtbaar hoe de versterkte, energiezuinige en 
vernieuwde woning eruit komt te zien. De woning is 
ingericht in samenspraak met de bewonerscommissie en 
de huurdersvereniging. “Ook in de woning worden nu meer 
verbeteringen gedaan. We konden niet met alle wensen van 
de bewonerscommissie en de huurdersvereniging meegaan. 
We moeten namelijk ergens een lijn trekken en tot een plan 
komen dat voor alle bewoners geldt.”

Bewonersgesprekken
Woongroep Marenland voert individuele gesprekken met alle 
bewoners, om per huishouden de situatie goed in kaart te 
brengen. Tijdens de gesprekken ontvangen de bewoners een 
brochure. Hierin staat wat het plan inhoudt, welke keuzes ze 
zelf kunnen maken en hoe ze zich kunnen voorbereiden op 
de werkzaamheden. In augustus wordt meer bekend over de 
precieze planning.

OOK AANPASSINGEN BINNENIN 

BIJ VERSTERKEN 64 PILOTWONINGEN

IMPRESSIE 
PILOTWONINGEN
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Jan Dopma en 
Robbert Schotel in 

de binnentuin
INTERVIEW 
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Warfumburen is een wooncomplex voor 55-plussers met 26 
appartementen in Warffum. Blikvanger is de subtropische 
binnentuin, met bananenbomen, metershoge vingerplanten 
en een vijver. ”We willen fijn oud worden in een fraaie 
omgeving”, zegt Jan Dopma (68). Samen met Robbert Schotel 
(65) en Jan Bisschop (71) vormt hij de bewonerscommissie 
‘Warfumburen Beter Wonen’. Deze commissie heeft van het 
bewonersbestuur opdracht gekregen om een plan te maken 
om het wonen in Warfumburen nog aangenamer te maken, 
met aandacht voor energie en bewegen.

De bewoners in het complex variëren van 60 tot 93 jaar. 
Alle drie leden van de bewonerscommissie wonen nog niet 
zo lang in het complex. Ze willen een andere wind in het 
complex laten waaien. Figuurlijk dan, want een van hun 
prioriteiten is dat het complex beter geïsoleerd moet worden. 
“Ik heb me verdiept in energieneutraal wonen”, zegt Robbert. 
“We willen het complex beter isoleren, met bijvoorbeeld 
vloerisolatie, en zonnepanelen op het dak leggen. Betere 
isolatie zorgt niet alleen voor een lager verbruik, maar ook
voor meer comfort. En er moet bijvoorbeeld ook een moge-
lijkheid komen voor het opladen van elektrische auto’s.”

Van het gas af
De commissie wil ook dat het complex binnen drie jaar 
van het koken op aardgas af is. “Niet alleen vanwege de 
aardbevingen en het stoppen van de gaswinning”, zegt 
Jan. “We vinden koken op gas ook een veiligheidsrisico. 
Stel je voor dat ergens een vlammetje uitwaait en dat de 
bewoner dat niet zo snel in de gaten heeft. Voorwaarde 
voor het realiseren van de energie-plannen is dat een ruime 
meerderheid van de bewoners ermee instemt. Scholieren van 
Het Hogeland College Warffum gaan een enquête onder 
hen houden naar het draagvlak ervoor”.

Jeu de boules
De bewonerscommissie maakt ook een plan om de bewoners 
van het complex meer te laten bewegen. Dat is goed voor 
de gezondheid en voorkomt dat mensen vereenzamen. 
Een concrete eerste stap hierin is het aanleggen van een 
jeu-de-boulesbaan aan de westzijde. “De baan komt op ons 
eigen terrein. Woongroep Marenland heeft zich hierbij heel 
gewillig opgesteld. De financiering is nu bijna rond.” Andere 
plannen zijn het vervangen van de oude geluidsinstallatie 
en het aanschaffen van een scherm met een beamer. Deels 
betalen de bewoners dit zelf, maar ook derden zijn om een 
bijdrage gevraagd. Bij de nieuwe activiteiten die hierdoor 
mogelijk worden, zijn ook mensen van buiten het complex 
welkom. “We zijn er hartstikke trots op dat er in zo’n klein 
dorp zo’n mooi seniorencomplex is” 

MINDER ENERGIE 
EN MEER BEWEGEN 
IN WARFUMBUREN

“We zijn er hartstikke trots op 
dat er in zo’n klein dorp zo’n 

mooi seniorencomplex is”



Comfortabel en 
energiezuinig wonen in een 

NUL-OP-DE-METERWONING
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TERUG NAAR DE 
KLAAS BOSSTRAAT

Een huis dat net zo veel energie opwekt als dat het gebruikt. 
Dat noemen we een Nul-op-de-meterwoning. Wie zo’n woning 
huurt, woont comfortabel en energiezuinig. De totale uitgaven 
voor huur en energie nemen niet toe. Een beter huis dus voor 
hetzelfde geld.

Woongroep Marenland zet zich in voor energiezuinig wonen. 
Bestaande woningen moeten een energielabel C krijgen of beter. 
Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos en verbruiken veel 
minder energie. Een goed voorbeeld hiervan is een ‘Nul-op-de-
meterwoning’. Dit kan een nieuwbouwwoning zijn of een woning die 
is verduurzaamd. De woning is zeer goed geïsoleerd en is voorzien 
van nieuwe en zuinige installaties voor bijvoorbeeld warm water. 
Hierdoor daalt het energieverbruik aanzienlijk. Tegelijkertijd wekt 
de woning zelf energie op, bijvoorbeeld met zonnepanelen. De 
stroom die de woning opwekt, gebruiken de bewoners in principe 
zelf. Is de opgewekte stroom niet genoeg, dan kunnen de bewoners 
extra stroom inkopen bij de energieleverancier. Wekt de woning 
juist meer op dan er verbruikt wordt, dan wordt deze extra stroom 
teruggeleverd aan de energieleverancier.

Energie Prestatie Vergoeding
Dankzij alle duurzaamheidsmaatregelen zijn de kosten voor energie 
veel lager dan in een gewoon huis. Maar deze maatregelen kosten 
Woongroep Marenland geld. Daarom betalen de bewoners aan 
Woongroep Marenland een ‘Energie Prestatie Vergoeding’ (EPV). 
Dat is een vast bedrag per maand. Daar staat tegenover dat de 
bewoners geen of een veel lagere energierekening hebben. Ze 
betalen alleen voor de extra stroom, dus als er meer verbruik is dan 
de woning opwekt. Wel moeten de bewoners gewoon vastrecht en 
netwerkkosten van de elektra betalen aan de energieleverancier.

Monitoring
Woongroep Marenland meet bij de Nul-op-de-meterwoningen 
hoeveel energie er in werkelijkheid wordt gebruikt. Ook de 
bewoners krijgen deze informatie. Zo valt het direct op als ergens
veel meer energie wordt verbruikt dan verwacht was. Samen 
met de bewoners bekijkt Woongroep Marenland dan hoe 
het energieverbruik omlaag kan. Dit voorkomt onaangename 
verrassingen.

ENERGIECOACH

Wonen in een Nul-op-de-meterwoning 

is wel even wennen. Zo is de temperatuur 

gelijkmatiger en de lucht wat droger. 

Bewoners kunnen daarom hulp krijgen van 

een energiecoach. Zo’n coach legt de 

bewoners uit hoe ze energiezuinige 

installaties in huis het beste kunnen 

gebruiken en geven tips om energie 

te besparen.



Al onze woningen liggen in het aardbevingsgebied. Door de 
gaswinning treden regelmatig aardbevingen op. Die kunnen 
schade veroorzaken. Wij vragen u na iedere aardbeving uw 
woning te controleren op schade en eventuele schade bij ons 
te melden.

Heeft een aardbeving schade aan uw huis veroorzaakt? Dan 
hebben wij uw hulp echt nodig. Voor uw eigen veiligheid, maar ook 
om de schade snel te kunnen herstellen. Dit kan erger voorkomen. 
Daarom adviseren we u om regelmatig een rondje door het huis te 
maken, om te bekijken of er nieuwe scheuren zijn ontstaan. Doe dit 
vooral nadat er een aardbeving in uw omgeving is geweest.

Hoe kunt u schade melden?
Als u schade in of aan uw woning ziet, geef dit dan zo snel mogelijk 
aan ons door. Dat kan per mail (info@woongroepmarenland.nl) of 
telefonisch (0596-519 151). Ook als u denkt dat het niet ernstig is. 
Als u foto’s van de schade heeft, dan ontvangen wij die ook graag.

Wat gebeurt er met uw melding?
Wij sturen uw melding door naar de Tijdelijke Commissie 
Mijnbouwschade Groningen. Binnen een week krijgt u een brief 
met een bevestiging van uw melding. U krijgt een persoonlijke 
zaakbegeleider toegewezen. De Commissie bepaalt hoe de schade 
wordt afgehandeld en of er een onafhankelijke deskundige moet 

worden ingezet. Deze deskundige komt dan bij u thuis langs om de 
schade op te nemen. Daarna maakt hij of zij een adviesrapport op 
voor de Commissie. Vervolgens neemt de Commissie een besluit 
over de schadevergoeding. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt 
u bezwaar indienen. Als de schade hersteld moet worden, voeren 
we dat in overleg met u uit.

Maakt u zich zorgen?
Bij een zware beving in de buurt kunnen we ons voorstellen dat u 
zich acuut zorgen maakt om uw veiligheid. Meld uw zorgen dan 
duidelijk in uw schademelding. Uiteraard kunt u ons ook bellen. Een 
van onze medewerkers komt dan bij u langs voor een inspectie van 
de schade en een gesprek. Hij of zij beoordeelt of Woongroep 
Marenland op korte termijn maatregelen moet treffen.

AARDBEVINGSSCHADE 
AAN UW HUIS? MELD 

HET ONS!
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KORT NIEUWS
MEER ZELF REGELEN OP NIEUWE WEBSITE

Sinds het voorjaar is de nieuwe website van Woongroep 
Marenland online. De belangrijkste verandering is ‘Mijn 
Marenland’. Dat is een beveiligd deel op onze website waarop 
alleen u toegang heeft. Hier kunt u zelf van alles regelen. Alle 
huurders van Woongroep Marenland hebben rond 1 juli een 
mail of een brief gekregen met hun persoonlijke wachtwoord.

De nieuwe website is overzichtelijker en oogt wat moderner. 
Als huurder of woningzoekende kunt u sneller vinden wat u 
zoekt. Ook kunt u zelf meer regelen. Woongroep Marenland 
verwacht dat de huurders en woningzoekenden hierdoor minder 
vaak hoeven te bellen of langs hoeven te komen.

Als u inlogt op ‘Mijn Marenland’ kunt u onder andere uw 
huurcontract inzien. Ook kunt u bekijken of u helemaal bij bent
met de huurbetalingen. Verder geeft u hier makkelijk een 

reparatieverzoek aan ons door. U kunt ook uw eigen 
gegevens bekijken en kleine veranderingen, zoals een nieuw 
telefoonnummer, direct doorgeven. Uiteraard blijft u welkom 
in onze woonwinkel aan het Prof. Cleveringaplein 1 in 
Appingedam.

PRIJSPUZZEL
Streep in de puzzel de woorden weg die 
hieronder staan. Let op: de woorden staan in 
alle richtingen. Sommige letters worden vaker 
gebruikt. De overgebleven letters vormen een 
zin. Stuur die zin vóór 20 augustus 2018 naar 
puzzel@woongroepmarenland.nl of per post 
naar Woongroep Marenland, Postbus 27, 
9900 AA Appingedam. Vermeld in elk geval 
uw naam, adres en telefoonnummer. Onder 
de inzenders verloten we een VVV-bon ter 
waarde van € 50. Veel puzzelpret!

BADPAK

BARBECUE

BOOT

BRIL

CAMPER

CARAVAN

FIETSEN

FOTOTOESTEL

FRUIT

GEZELLIG

GLIJBAAN

GRAS

HANGMAT

IJSJE

JURK

PARASOL

REIZEN

SAMEN

SCHELP

SCHEP

SFEER

SLOEP

SORBET

STRANDLAKEN

SURFEN

TENT

TUINSTOEL

UITRUSTEN

VLIEGER

WESP

ZANDKASTEEL
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Zo langzamerhand lijkt het wel of het hele 
aardbevings-gebied één onoverzichtelijk 
geheel wordt. Allerlei groeperingen, 
instanties, organisaties, de corporaties en 
ja, zelfs onze lokale overheden zitten met 
de handen in de spreekwoordelijke haren. 
Wat gebeurt er allemaal? Wie is nou 
eigenlijk verantwoordelijk voor wat? 
En waarom gaat de NCG Hans Alders 
weg? Allemaal vraagtekens die ook de 
huurders van Woongroep Marenland 
treffen, alsook de Huurdersvereniging.

De huurders van Woongroep Marenland 
maken op verschillende manieren de grote 
verwarring mee. Zij die in de pilot zitten, 
hebben andere zaken aan het hoofd 

dan zij die in een woning zitten die wel 
geïnspecteerd is, maar, zoals het nu lijkt, 
niet versterkt zal gaan worden. ‘Hoe nu? 
Woon ik onveilig?’, hoor ik u zeggen. Wie 
zal het zeggen. Maar ook de mensen in de 
pilot weten niet of ze veilig zijn, omdat zij 
onderdeel zijn van een proef die zich pas 
kan bewijzen bij een echte beving.

Zo zijn er voor iedereen vragen waarop 
moeilijk of zelfs geen antwoorden te vinden 
zijn en het lijkt erop dat alle mensen die 
het zouden kunnen weten, uit Groningen 
vertrekken of zich stil houden. Als voorzitter 
kan ik u vertellen dat ook wij het spoor een 
beetje bijster zijn. Ook voor Woongroep 
Marenland wordt dit dossier steeds lastiger. 
Het gaat er steeds meer op lijken dat de 
enige vriend in dit geheel de rechter lijkt te 
zijn, die op basis van de wet duidelijkheid 
kan scheppen in de grote verwarring.

DE GROTE VERWARRING

Het dossier is van een omvang die zijn 
weerga niet kent. Ook de Huurders-
vereniging heeft de hulp van de rechter 
gevraagd inzake de immateriële schade-
vergoeding. Dit hebben wij gedaan samen 
met de Woonbond en advocatenkantoor 
De Haan uit Groningen. Vele huurders 
kwamen op de informatieavonden om zich 
te laten informeren over hoe en waarom. 
De informatie kunt u ook vinden op www.
aardbevingen.nl. Hier kunt u zich nog 
steeds inschrijven.

Als Huurdersvereniging hopen wij van harte 
dat er toch op korte termijn duidelijkheid 
gaat komen voor alle burgers in het bevings-
gebied en dat wij als huurders van Woon-
groep Marenland verder kunnen met waar 
we ooit mee bezig waren: prettig wonen!

Martin Franken, voorzitter

ZO WAS HET VROEGER
In 1948 waren we druk bezig met het bouwen van huizen in 
de Gerrit Raapstraat in Appingedam. De fotograaf is Foto Huizinga 
Appingedam (voorganger van Foto de Vries uit Appingedam).



COLOFON

DE MARE IS EEN UITGAVE VAN 

WOONGROEP MARENLAND 

VERSCHIJNING

MINIMAAL TWEE KEER PER JAAR

POSTBUS 27

9900 AA  

APPINGEDAM

T 0596 51 91 51

F 0596 51 91 55

E INFO@WOONGROEPMARENLAND.NL 

24-UURS STORINGSDIENST: 

T 0596 51 91 37

NIET SPOEDEISENDE 

REPARATIEVERZOEKEN 

KUNT U OOK MELDEN 

OP ONZE WEBSITE :

WWW.WOONGROEPMARENLAND.NL 

WOONGROEP
MARENLAND.NL

WOONWINKEL

PROF. CLEVERINGAPLEIN 1 

9901 AZ APPINGEDAM 

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG T/M DONDERDAG: 

9.00 –12.30 / 13.00 – 16.30 UUR

VRIJDAG: 9.00 – 12.00 UUR

OPLAGE 

2600 EXEMPLAREN

REDACTIE

WOONGROEP MARENLAND, 

BROUWER COMMUNICEERT, GRONINGEN

DRUK

ZALSMAN GRONINGEN

GRAFISCH ONTWERP

STUDIOSPIJKER GRONINGEN

FOTOGRAFIE

RONNY BENJAMINS

AAN DE INHOUD VAN DEZE UITGAVE KUNNEN GEEN 

RECHTEN WORDEN ONTLEEND.


