
AGENDA

Informatiebijeenkomst voor 
inwoners op 26 september 

UITGELICHT

CONTACT

In het gemeentehuis van Loppersum is het Regionaal Informatiepunt Gaswinning 
gevestigd. Hier vindt u informatie over gaswinning in Groningen en de 
aardbevingen die dit veroorzaakt. Elke donderdagmiddag zijn er medewerkers 
van NAM aanwezig voor uw vragen, zorgen of om uw schade bij te melden. 
Regelmatig worden er vanuit het Regionaal Informatiepunt Gaswinning 
thema-avonden georganiseerd. Op 26 september nodigt de Veiligheidsregio 
Groningen u uit om hierover met u in gesprek te gaan.

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

Donderdag 3 oktober
DE ONDERGROND VAN GRONINGEN
(Georganiseerd door: NAM)

Donderdag 17 oktober
ONDERNEMERSAVOND SCHADEHERSTEL 
(Georganiseerd voor ondernemers door: NAM)

Donderdag 24 oktober
AARDBEVINGEN EN UW HUIS 
(Georganiseerd door: NAM)

Onder regie van de Veiligheidsregio 
Groningen hebben de betrokken 
(hulpverlenings)organisaties zoals 
brandweer, politie en gemeente zich de 
afgelopen tijd voorbereid op een zwaardere 
aardbeving waarbij hulpverlening nodig zou 
kunnen zijn. Hiervoor is een zogenaamd 
incidentbestrijdingsplan opgesteld, die tijdens 
deze avond wordt toegelicht. 

De Veiligheidsregio bespreekt daarnaast 
de regionale campagne ‘Je hebt meer in 
huis dan je denkt’, die deze maand start. 
Het doel hiervan is om inwoners van de 
provincie te laten nadenken hoe zij zichzelf 
kunnen voorbereiden op een incident, zoals 
bijvoorbeeld een aardbeving. 

U bent van harte welkom op 26 september 
van 19.30 - 21.30 uur. De bijeenkomst vindt
plaats in de Raadzaal van de gemeente 
Loppersum. In verband met een maximaal 
aantal deelnemers kunt u zich aanmelden 
via telefoonnummer 0596 54 82 00 of per 
mail naar gemeente@loppersum.nl onder 
vermelding van naam, telefoonnummer en 
aantal personen.

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

Thema-avond ‘Aardbevingen en hulpverlening’ 


