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Dat zegt wethouder Kristel Rutgers 
over de aardbevingswaaier (zie de tekst 
hiernaast) die vanaf vorige week bij u in 
de bus valt. De waaier is gemaakt naar 
aanleiding van een vraag van CU-raadslid 
Bernd de Jong. ‘Hij miste een duidelijk 
overzicht van de verschillende organisa-
ties die inwoners bij kunnen staan als ze 
vragen hebben over aardbevingen of als 
ze daardoor problemen ervaren. Bij mij 
raakte de vraag van Bernd een gevoelige 
snaar. Wanneer je als inwoner te maken 
krijgt met schade, versterking of andere 
problemen als gevolg van aardbevingen, 
weet je vaak niet waar je moet zijn. Daar-
om heb ik toegezegd dat ik deze vraag op 
zou pakken.’

De wethouder ging voortvarend aan 
de slag, maar zag al snel in dat dit iets 
was voor specialisten. ‘Ik ben met een 
professional die veel ervaring heeft met 
infographics gaan praten. Een infographic 
is een combinatie van tekst en beeld die 
informatie uitbeeldt en verklaart. Dat leek 
me heel geschikt voor dit onderwerp. Ik 
wilde een handig en duurzaam overzicht 

van de belangrijkste organisaties. Iets 
waarin je snel de goede informatie kunt 
vinden, wat je goed kunt bewaren en 
waarin steeds de nieuwste informatie 
te vinden is. Het resultaat is de aardbe-
vingswaaier. Door het formaat kun je hem 
gemakkelijk bewaren. Hij is gemaakt van 
stevig materiaal, dus hij gaat lang mee. 
Het systeem is losbladig, als er infor-
matie aangepast moet worden stuurt de 
gemeente nieuwe bladen toe. En door het 
gebruik van kleuren en illustraties vind je 
snel wat je zoekt.’

‘Niet praten, niet overleggen: 
actie en concrete resultaten is 
wat onze inwoners willen’ 

Waarom een aardbevingswaaier vanuit 
de gemeente?
‘Onze inwoners goed informeren is een 
van onze taken. Ik vind het belangrijk dat 
we helder en duidelijk communiceren. En 
ik denk dat deze waaier daarbij helpt. Het 
bureau dat de waaier heeft ontworpen 
gaat met het concept van de waaier ook 

langs de andere aardbevingsgemeenten. 
Zo kunnen hopelijk nog meer mensen 
profijt hebben van de aardbevingswaaier.’ 

Aan het begin van het jaar zei u dat de 
gemeente weliswaar niet aan het roer 
staat bij de afhandeling van schade en 
de versterking van huizen, maar wel 
invloed heeft. Wat merkt u daarvan in 
de praktijk?
‘Wat ik merk is dat we de impact die de 
aardbevingen hebben op onze inwoners, 
over hebben kunnen brengen op landelijk 
niveau. De regering ziet langzamerhand 
in wat aardbevingen en de gevolgen daar-
van doen met mensen. En dat leidt tot 
actie. Actie is wat onze inwoners willen. 
Niet praten, niet overleggen, maar actie 
en concrete resultaten.’ 

‘Het scholenprogramma heeft in 
Bedum en Zuidwolde echt heel 
mooie resultaten opgeleverd’

Bent u tevreden over wat er tot nu is 
bereikt? 
‘Dat is lastig te zeggen. De verster-
kingsoperatie en het schadeherstel gaan 
voor veel mensen te langzaam. Dat zou 
ik graag anders zien. Er gebeuren wel 
dingen, maar doordat er zoveel partijen 
bij betrokken zijn blijft het toch een heel 
traag proces. En dat frustreert. Gelukkig 
zijn er ook dingen die heel goed gaan, 
zoals het scholenprogramma. In Bedum 
en Zuidwolde heeft dat echt heel mooie 
resultaten opgeleverd waar kinderen, ou-
ders en docenten blij mee zijn. De scho-
len in Roodeschool, Uithuizermeeden, 
Uithuizen, Usquert, Warffum, Zandeweer 
en Kantens staan aan het begin van dit 
traject. Ook daar staan straks aardbe-
vingsbestendige én toekomstbestendige 
scholen. Dat biedt perspectief.’  

De aardbevingswaaier

Heeft u vragen over de 
versterking? Is er discus-
sie of uw schade wel door 
gaswinning is veroorzaakt? 
Is de WOZ-waarde van uw 
woning gedaald? 

Er zijn verschillende organi-
saties die u kunnen helpen 
als u vragen of problemen 
heeft op het gebied van 
aardbevingen. Soms is het 
lastig uw weg te vinden naar 
de juiste organisatie. Als 
gemeente hebben wij daarom 
de aardbevingswaaier laten 
ontwerpen. Op deze waaier 
staan de belangrijkste organi-

saties helder op een rijtje. Zo 
vindt u in één oogopslag de 
organisatie die u nodig heeft.

Omdat de waaier handzaam 
is kunt u hem gemakkelijk er-
gens ophangen, zodat u hem 
altijd bij de hand heeft. Mocht 
er iets veranderen dan sturen 
wij u nieuwe bladen toe, die u 
zelf kunt toevoegen. Zo is de 
waaier altijd actueel en nog 
duurzaam ook.

Als u zelf merkt dat bepaalde 
informatie niet meer klopt 
kunt u altijd even met ons 
bellen via 088 - 345 8888. 

Voor de meest actuele 
informatie over aardbevin-
gen kunt u terecht op onze 
website: www.hethogeland.
nl/aardbevingen.

U ontvangt de aardbevings-
waaier vanaf woensdag 21 
augustus in uw brievenbus. 
Het kan even duren voordat 
ieder huishouden de waaier 
heeft ontvangen. De ver-
spreiding wordt verzorgd 
door Werkplein Ability en 
gaat ongeveer zes weken 
duren.  

‘Onze school bruist, en daar wordt iedereen blij van’
De Getijden in Pieterburen. Een 
basisschool in een klein dorp, in een 
krimpregio. Vijf jaar geleden had De 
Getijden 29 leerlingen. Een kleine 
school, maar nog met voldoende 
leerlingen. Toch kregen ouders en 
schoolleiding geheel onverwacht te 
horen dat De Getijden gesloten zou 
worden. Dat leidde tot veel boosheid 
en verdriet. Ouders en Pieterbuur-
sters kwamen in actie. De inte-
rim-directeur van Lauwers en Eems, 
de scholenkoepel waar De Getijden 
onder valt, besloot toen anders.

‘We kregen onverwacht te 
horen dat de school geslo-
ten zou worden’

‘We kregen drie jaar de tijd om te 
laten zien of er toekomst was voor 
De Getijden’, vertelt Sabine Wierse-
ma, schoolleider van De Getijden. 
‘Ouders, de schoolleiding, de direc-
teur en de sectordirecteur vormden 
een projectgroep om te kijken wat 
er nodig is om een kleine school 

open te houden. De kwaliteit en de 
resultaten van ons onderwijs waren 
goed, de ouders waren tevreden 
en de kinderen gingen met plezier 
naar school. Maar wat op een kleine 
school onder druk kan komen te 
staan, zijn ook de financiën en het 
sociaal-emotionele aspect. Dan gaat 
het over of kinderen nog aanslui-
ting kunnen vinden bij elkaar, of er 
voldoende speelkameraadjes zijn. 
Lastige vragen, waar we samen 
over zijn gaan nadenken.’

Halverwege de looptijd van het 
project klopte het Zeehondencen-
trum aan: zij wilden een Leefbaar-
heidssubsidie aanvragen, samen 
met De Getijden. De school kon met 
die subsidie van de speelplaats een 
plek voor natuurlijk leren maken en 
de kinderen ook buiten de klas les 
gaan geven. 

‘Ouders en Pieterbuursters 
waren enthousiast en bo-
den hun hulp aan’

Sabine: ‘We realiseerden ons 
meteen dat dit een geweldige kans 
was voor onze school. We hadden 
de menskracht echter niet om dit 
er nog bij te doen. Spontaan bood 
een aantal ouders zich aan om dit te 
gaan trekken. Tijdens een dorps-
avond bleken ouders én Pieterbuur-
sters enthousiast en boden ze hun 
hulp aan. Zo zijn ons plein en de 
tuin een gezamenlijk project gewor-
den waarin ouders, mensen uit het 
dorp en de school samenwerken.’

Het resultaat is buitengewoon. De 
Getijden ligt midden in het groen, 
vlinders fladderen van bloem tot 
bloem, het gonst er van het leven 
en de insecten. Kinderen kunnen in 
de pauze spelen in de tuin of in het 
bos. Er is een futuristisch uitziende 
kas waarin de kinderen bij slecht 
weer toch buiten les kunnen krijgen 
en achter de school staat een 
steenoven en ligt een grote groente-
tuin. Sabine: ‘Onze tuin is niet alleen 
mooi om te zien, hij is ook verweven 
in ons onderwijs: de kinderen heb-

ben buitenlessen en daarin hebben 
we ontzettend veel mogelijkheden. 
Van onderzoek met grondsoorten tot 
een plan maken om met de oogst 
uit de tuin een foodfestival voor het 
dorp te organiseren.’

‘De Getijden blijft open; er 
zijn inmiddels 71 leerlingen’

Het project van De Getijden is 
inmiddels afgerond; de school blijft 
open. Ze is financieel gezond, de 
kwaliteit van het onderwijs en de 
resultaten zijn goed, en de toekomst 
ziet er zonnig uit: De Getijden telt 
inmiddels 71 leerlingen! 

Sabine: ‘Mond-tot-mond reclame 
van ouders heeft ervoor gezorgd 
dat we leerlingen overal vandaan 
hebben. Ouders en bewoners zijn 
heel betrokken bij elkaar en bij de 
school. Dat maakt dat onze school 
leeft, bruist, dat de energie ervan 
af spat. En daar wordt iedereen blij 
van!’

Schrijf u in voor de digitale Golden laand!

Elke maand de Golden laand via de mail? U kunt zich per e-mail aanmelden via 
redactie@hethogeland.nl, onder vermelding van Het Hogeland-Golden laand. De digita-
le Golden laand verschijnt altijd de dag vóór publicatie in de Ommelander Courant.

Naast deze maandelijkse pagina in de Ommelander Courant publiceert de gemeente 
wekelijks het gemeentenieuws in de Noorderkrant.

‘Een oplossing is het niet, maar 
hopelijk wel een antwoord op de 
vragen die mensen hebben’

In ‘Het Hogeland - Golden laand’ leest u artikelen over ideeën van inwoners die bijdragen aan het herstel en dus aan de toekomst van Het Hogeland. Aandacht voor lopende projecten. De schijnwerper 
op initiatieven van u en van ons of van u en ons samen. En natuurlijk praktische informatie over zaken als subsidies en andere ontwikkelingen die ook voor u van belang kunnen zijn.

Wethouder Kristel Rutgers overhandigt de aardbevingswaaier aan CU-raadslid Bernd de Jong

Dome in de schooltuin van De Getijden. De kinderen kunnen hier buiten les krijgen als 
het regent.
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Heeft u ook een idee voor het verbeteren van de 
leefbaarheid van uw dorp of omgeving? 
In het najaar van 2019 wordt via het Nationaal Programma Groningen 
het Loket Leefbaarheid weer opengesteld. Via dit loket kunnen 
inwoners ondersteuning krijgen voor eigen initiatieven. Kijk voor meer 
informatie op www.loketleefbaarheid.nl.

Op de hoogte blijven van het Nationaal Programma Groningen? Schrijf 
u in voor de nieuwsbrief op www.nationaalprogrammagroningen.nl/
meedoen.


