
AGENDA
Donderdag 12 juni
SPANNINGEN EN AARDBEVINGEN

Thema-avond: Aantrekkelijk en sterk wonen in Groningen

UITGELICHT

In het gemeentehuis van Loppersum is het Regionaal Informatiepunt Gaswinning 
(RIG) gevestigd. Hier vindt u informatie over de gaswinning in Groningen en de 
aardbevingen die dit veroorzaakt. Elke donderdagmiddag zijn er medewerkers van 
NAM aanwezig voor uw vragen, zorgen of andere NAM onderwerpen. Regelmatig 
worden vanuit het RIG ook thema-avonden georganiseerd. Op donderdag 30 april is 
het onderwerp van de thema-avond: Aantrekkelijk en sterk wonen in Groningen.

Om aantrekkelijk en veilig te kunnen wonen in 
Noordoost-Groningen is het voor de toekomst van 
belang dat er aardbevingsbestendiger gebouwd 
wordt. Tijdens deze thema-avond gaan we in ge-
sprek over de mogelijkheden van (ver)bouwen in 
een gebied dat te maken heeft met aardbevingen. 
Architect René Wubs uit Loppersum laat met 
praktijkvoorbeelden uit de regio zien wat de 
mogelijkheden zijn van nieuwbouw en verbouw. 
Hoe gaat hij als architect te werk bij het ontwerp 
en de uitvoering van deze gebouwen? En op 
welke manieren is een ontwerp te combineren met 
bestendigheid en veiligheid? 

Julia Finkielsztajn, projectleider Nieuwbouw bij 
NAM, vertelt meer over de nieuwbouwregeling 
van NAM en over de mogelijkheden van aardbe-
vingsbestendiger bouwen. Welke ontwerpprinci-
pes horen daarbij, en wat zijn de verschillen en 

overeenkomsten tussen ‘gewone’ woningbouw 
en aardbevingsbestendiger woningbouw? Graag 
wisselen we met u van gedachten over deze on-
derwerpen. Vaak gaan na deze avonden ook de 
specialisten weer met goede, nieuwe ideeën naar 
huis, die hen door bewoners als ‘ervaringsdeskun-
digen’ zijn aangereikt.
 
De thema-avond vindt plaats in de Raadszaal  
van de gemeente Loppersum. In verband met  
een maximaal aantal deelnemers kunt u zich  
aanmelden via telefoonnummer 0596 54 82 00 
of stuur een e-mail naar gemeente@loppersum.nl 
onder vermelding van naam, telefoonnummer 
en aantal personen. U kunt zich aanmelden tot 
woensdag 29 april. Zonder aanmelding kunt u 
niet deelnemen aan deze bijeenkomst. U bent  
van harte welkom op donderdag 30 april van 
19:30 - 21:45 uur. 

CONTACT

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

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

Informatiebijeenkomst voor 
inwoners op 30 april 2015         

Vanuit het Regionaal Informatiepunt 
Gaswinning worden met regelmaat thema-
avonden georganiseerd. De volgende 
thema-avonden zijn:

28 mei 2015
Thema-avond over de Dialoogtafel
25 juni 2015
Thema-avond over het Centrum voor veilig 
wonen 

Bezoek de website www.NAMplatform.nl 
of www.loppersum.nl voor meer informatie 
over het Regionaal Informatiepunt 
Gaswinning en de thema-avonden. 

www.NAMplatform.nl

  


