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Na enige tijd van ‘radiostilte’, laten we weer iets van ons horen. Door de perikelen
rond het COVID-19 virus heeft een ieder genoeg aan zijn/haar hoofd, maar staan de
ontwikkelingen niet stil.
We willen u hiervan graag persoonlijk op de hoogte stellen en met u in gesprek komen
over het wel en wee in onze leefomgeving, maar vanwege de maatregelen die zijn
opgelegd was dit niet of slechts zeer beperkt mogelijk.
We hebben onze flyer namelijk vernieuwd en zouden deze tijdens het gesprek aan u
hebben overhandigd. Nu moet u het doen met de versie die u kunt inzien via de
website www.mijnendijnbelang.nl .
In de gesprekken hadden we graag vernomen, of er bij u schade aan de opstallen is
geconstateerd en zo ja, of deze is gemeld c.q. gehonoreerd. Van een ruim aantal
adressen weten we dit al. De meeste ervan hebben een tegemoetkoming ontvangen
terwijl een enkeling ook, heel teleurstellend, een afwijzing ontving. Vanaf augustus
worden alle ingediende schademeldingen door het IMG ‘on hold’ gezet. O.a. in onze
omgeving is nader onderzoek nodig naar wat er zich afspeelt in de diepere ondergrond
en welke consequenties dat heeft. De vraag blijft hoe we hier in gezamenlijkheid
kunnen optreden of in ieder geval een rechtvaardig beleid in kunnen bewerkstelligen.
Zodat niet alleen schades door de gaswinning worden vergoed, maar ook die door de
zoutwinning wordt veroorzaakt (de z.g. gestapelde effecten van de mijnbouw).
Een ander punt van aandacht is de overlast die af en toe wordt ervaren. Tijdens de
z.g. ‘work-overs’ die door Nouryon op de locaties wordt uitgevoerd of de niet te
herleiden geluiden (vaak knallen) die worden gehoord.
Mocht u dus overlast ervaren van de work-overs, of als u daar van tevoren niet over
was ingelicht, kunt u dat bij ons melden. We zitten op korte termijn weer ‘figuurlijk’
om de tafel met de heren van Nouryon.
Ook als u meer informatie over de knallen hebt, vernemen we dit graag. De knallen
werden – voor zover bekend - waargenomen door bewoners aan de Rosa Caninalaan,
Veenweg en het Zuiderveen. Het zou al helpen als we een registratie van de exacte
tijdstippen kunnen opstellen zodat nader onderzoek mogelijk wordt.
Ook als u even niets van ons ziet of verneemt, zijn we steeds bezig om de
veiligheidsaspecten van onze omgeving onder de aandacht te brengen en te houden
bij de verschillende partijen.

Zo hebben we bij de Gemeente een aantal gesprekken gevoerd en ingesproken bij de
raadsvergadering, daar waar het ging om onze belangen bij de vaststelling van het
nieuwe bestemmingsplan Winschoten Zuid, Lanengebied, Bomenbuurt en
Kloostervallei.
Op de agenda staat tevens een aantal overlegbijeenkomsten (helaas via videoconferentie) met bijv.
•
•
•
•

de Gemeente (Burgemeester, Wethouder en Beleidsmedewerker) en Nouryon
lokale en provinciale politieke partijen
Kamerdelegaties van de SP en CU
als continuproces worden regelmatig vragen aan het SodM voorgelegd
omtrent ontwikkelingen (proefboringen en andere ‘proefballonnetjes’),
maar ook naar de voortgang van de diverse onderzoeken en de
resultaten daarvan.

Laatste punt van aandacht, juist in deze periode is de vraag hoe we meer mensen
kunnen bereiken, die onze doelstellingen onderschrijven en zich daar ook op de een of
andere wijze voor in kunnen en willen zetten. Mocht u daar een idee over hebben, dan
vernemen we dat heel graag!
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