UITGELICHT
Thema-avonden ‘Onderzoeken infrastructuur,
versterken gebouwen en waardedaling huizen’

Informatiebijeenkomsten voor
inwoners op 5 en 12 september
Het Regionaal Informatiepunt Gaswinning organiseert twee thema-avonden
over onderzoeken naar aardbevingen in Noordoost-Groningen die het
ministerie van Economische Zaken in augustus heeft gepubliceerd. De resultaten
van de onderzoeken worden toegelicht en er is ruim de tijd voor uw vragen.

AGENDA
Donderdag 5 september - Thema-avond
ONDERZOEK INFRASTRUCTUUR EN
VERSTERKEN GEBOUWEN
(Ministerie van Economische Zaken/NAM)
Donderdag 12 september - Thema-avond
ONDERZOEK WAARDEDALING HUIZEN
(Ministerie van Economische Zaken)
Donderdag 26 september - Thema-avond
AARDBEVINGEN EN HULPVERLENING
(Veiligheidsregio)
Donderdag 3 oktober - Thema-avond
DE ONDERGROND VAN GRONINGEN
(NAM)
Donderdag 17 oktober - Thema-avond
ONDERNEMERSAVOND SCHADEHERSTEL
(NAM)

Op 5 september licht kennisinstituut

U bent op beide avonden van harte welkom

Deltares toe welk effect aardbevingen

van 19.30 - 21.30 uur. De bijeenkomsten

hebben op de infrastructuur (dijken,

vinden plaats in de Raadzaal van de

gasleidingen en hoogspanningslijnen). Ook

gemeente Loppersum.

wordt het onderzoek naar het versterken
van gebouwen besproken door de NAM.

In verband met een maximaal aantal

Het ministerie van Economische Zaken

deelnemers kunt u zich aanmelden via

beschrijft de stand van zaken van de

0596-548 200 of gemeente@loppersum.nl

andere onderzoeken naar gaswinning en

onder vermelding van naam, telefoonnummer

aardbevingen.

en aantal personen. Aanmelden voor de
bijeenkomst op 5 september kan tot

Op 12 september wordt het onderzoek

3 september, voor de bijeenkomst op

naar de waarde van huizen toegelicht

12 september kan dat tot 9 september.

door onderzoeksbureau Ortec Finance.
Het ministerie van Economische Zaken

Vanuit het Regionaal Informatiepunt

beschrijft de stand van zaken van de

Gaswinning worden met regelmaat thema-

andere onderzoeken naar gaswinning en

avonden georganiseerd. Houdt voor data

aardbevingen.

en onderwerpen www.NAMplatform.nl of
www.loppersum.nl in de gaten.

CONTACT
Regionaal Informatiepunt Gaswinning
Gemeentehuis Loppersum
Molenweg 12 in Loppersum
T: 0596 54 82 00
E: gemeente@loppersum.nl

Gewijzigde openingstijden
Maandag

8.30 uur – 16.30 uur

Dinsdag

8.30 uur – 16.30 uur

Woensdag 8.30 uur – 16.30 uur
Donderdag 8.30 uur – 18.00 uur
(medewerker NAM is aanwezig van
17.00 uur – 18.00 uur)
Vrijdag

8.30 uur – 12.00 uur

