Nieuwsbrief
September 2022 – extra editie
Beste dorpsgenoten,
In deze extra nieuwsbrief informeren we jullie graag over de volgende punten:


Nieuws van het coöperatiebestuur



Ledenvergadering 6 oktober 2022

Nieuws van het coöperatiebestuur
Zo gaat het niet langer!
Even een korte nieuwsbrief over wat er de afgelopen tijd is gebeurd.
Het bestuur is druk geweest met het loskrijgen van het onderzoek naar de funderingen
van 12 huizen waar schade aan de fundering mogelijk aan de orde is.
Hierover was al een afspraak gemaakt met de NCG op 1 juni.
Vele telefoontjes en appjes verder zijn we nu zover dat we hopen donderdag 29
september duidelijk te krijgen wanneer dit onderzoek nu eindelijk gaat plaatsvinden.
Intussen zitten de bewoners in onzekerheid. Een lijdensweg.
Het bestuur heeft in den Haag gesproken met Bernard Wientjes die door de
staatssecretaris Vijlbrief is aangesteld om de dorpenaanpak op gang te brengen.
We hebben hem gewaarschuwd voor de bureaucratie die een snelle uitvoering
belemmert en hem gevraagd ook iets te willen doen aan de trage gang van zaken bij
ons. Dat zou hij doen.
Met Ben van Rein heeft het bestuur gesproken over de planning voor de komende tijd.
Deze planning is afhankelijk van nadere besluiten van de NCG. Daarover hopen we ook
op 29 september in een bestuurlijk overleg met de NCG en de gemeente duidelijkheid
te krijgen.
Dan spreken we ook over de tijdelijke huisvesting. Onze inzet: alle kosten volledig voor
rekening van de NCG. Wat elders, bijvoorbeeld in Garrelsweer, kosteloos voor de
bewoners geregeld kan worden moet bij ons ook kunnen.

Binnenkort spreekt het bestuur met het Waterschap Noorderzijlvest over een oplossing
voor de biovergisting. Deze oplossing betekent dat er geen vergistingsinstallatie meer
in het dorp hoeft te worden geplaatst. Op de bewonersavond van 6 oktober zullen we
toelichten hoe dit zou kunnen.
De bewonersbijeenkomst met de mensen die in een sloop/nieuwbouw situatie zitten
vond plaats op 30 augustus. Daar waren ook de architecten bij aanwezig. Veel vragen
konden worden beantwoord. Een aantal ook niet, want daarvoor zijn we afhankelijk van
de NCG. Neemt niet weg dat het bestuur altijd bereid is tot contact.
Voor veel van onze leden staat het water aan de lippen. Het moet nu eindelijk duidelijk
worden wanneer we los kunnen. Opnieuw een fase waarin de NCG vele maanden gaat
uittrekken voor beoordeling van de definitief ontwerpen voor de versterking is niet
acceptabel. Als we daarover geen voldoende garanties krijgen wordt het tijd voor actie
richting den Haag en media.
De komende paar weken zullen bepalend zijn voor het vertrouwen. We zullen de
afspraken die we hopen te kunnen maken de komende dagen aan de bewoners
terugkoppelen op de ledenvergadering van de coöperatie op 6 oktober. Dan zal duidelijk
moeten zijn of we alsnog doorkunnen met het experiment. Want het bestuur heeft zo
langzamerhand ook de grens bereikt van wat we nog kunnen verdedigen naar onze
bewoners. We pikken het dan ook niet meer.
Willem Smink
Voorzitter dorpscoöperatie Krewerd

Ledenvergadering 6 oktober
De ledenvergadering vindt plaats op donderdag 6 oktober a.s. om 19:30 uur in Kredo.

Agenda Ledenvergadering
1. Verslag van het bestuur: jaarverslag wordt per mail toegezonden.
2. Stand van zaken versterking van de huizen: informatie over de uitkomst van
het overleg met de gemeente en de NCG over de planning, het onderzoek naar
de funderingen van 12 woningen, de bewonersbegeleiding en de tijdelijke
huisvesting.
3. Herverkiezing bestuur: het bestuur treedt in zijn geheel af en is herkiesbaar.
Het bestuur heeft behoefte aan een nieuw mandaat voor het komend jaar.
4. Stand van zaken Aardgasvrije Wijken: hoe gaan we verder met de
biovergisting.
5. Stand van zaken dorpsplan: wat pakken we op en wat doen we later.
6. Rondvraag en sluiting.

Volgende nieuwsbrief
In de volgende nieuwsbrief (planning is begin oktober), zullen de volgende
onderwerpen aan bod komen
- Versterking
- Dorpsvernieuwing
- Energietransitie
- Bewonersbijeenkomst sloop/nieuwbouw
- Vragen van de klankbordgroep
- Rekeningoverzicht depot opvragen

Bereikbaarheid
Procesbegeleider Experiment Krewerd Jolanda Dijkhuis
- Telefoonnummer: 06-45756577
- Mail: info@jolandadijkhuis.nl
- Iedere donderdagmiddag van 14:00-17:00 uur aanwezig in Kredo.
- Heb je vragen, opmerkingen of wil je een afspraak maken? Bel, app of mail
gerust.
Onafhankelijk inwonersondersteuner Elsbeth Baas (gemeente Eemsdelta)
- Telefoonnummer: 06-22736153
- Mail: elsbeth.baas@eemsdelta.nl
- De onafhankelijk inwonersondersteuner kan ondersteuning bieden als er
problemen worden ervaren op emotioneel, lichamelijk en sociaal gebied door de
aardbevingen. Ze bieden een luisterend oor, ondersteunen je bij het vinden van
oplossingen en zoeken samen met je naar antwoorden en, als het nodig is, naar
hulpverlening.

Energietransitie Jop Hessel
-

Telefoonnummer: 06-38911236
Mail: Jop@enablemi.com
Vragen over verduurzaming van de woning? Neem gerust contact op met Jop.
Hij is regelmatig in Kredo aanwezig tijdens de inloop op de donderdagmiddag
van 14:00-17:00 uur.

