Informatiebijeenkomst
Gaswinning
Beste wijkbewoner,
Maandagavond 16 april 2018 organiseert het bestuur van de
Bewonersvereniging Piccardthofplas een informatiebijeenkomst over
de (mogelijke) gevolgen van gaswinning voor de wijk.
Programma:
19.30 - 20.00 uur: inloop / ontvangst.
20.00 - 20.10 uur: welkom en introductie.
20.10 - 20.40 uur: inleiding Reinier Brongers (directeur van StabiAlert) over o.a.
tiltsensoren, metingen in en buiten de wijk, ondergrond,
reikwijdte bevingen, effect van bevingen op huizen etc.
www.stabialert.nl
20.40 - 21.15 uur: inleiding Eddie van Marum (schade-expert bij HBS-expertise)
over o.a. het herkennen van aardbevingsschade,
bouwkundige aspecten, schade-protocollen etc.
www.hbsexpertises.nl
21.15 - 22.00 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen aan beide inleiders.
Na 22.00 uur is er mogelijkheid tot napraten aan de bar.

Datum:

16 april 2018, 20.00 uur -> inloop vanaf 19.30 uur.

Locatie:

Het Scandinavisch Dorp - Oude Badweg 1 - 9766TJ Eelderwolde

Toelichting:
Op de Algemene Ledenvergadering 2018 van de Bewonersvereniging
Piccardthofplas is het breed gesteunde verzoek aan het bestuur gedaan om
voor de wijkbewoners een informatiebijeenkomst te organiseren “of en zo ja in
welke mate er in de wijk Piccardthof ook sprake kan zijn van mijnbouwschade
als gevolg van gaswinning, net als in de rest van de stad en provincie”.
Het bestuur meent er goed aan te doen hiervoor deskundigheid in te schakelen
op het gebied van meettechnologie en bouwkunde om dit objectief te
benaderen. De avond zal vervolgens door het bestuur benut worden om te
peilen in hoeverre er behoefte is aan een vervolg en wie bereid is zich daarvoor
in te gaan zetten als onafhankelijke werkgroep.
Verwacht wordt dat er voldoende deskundigheid in de wijk is om op een
goede, constructieve wijze effectief met de gevolgen van de gaswinning in onze
wijk om te gaan.
U bent van harte welkom!
Het bestuur.
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