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Aanleiding 

De raad heeft in het actualiteitendebat van 11 december 2019 aangegeven de raad beter te zullen informeren 

over de voortgang in het dossier versterking en dorpsvernieuwing. In dit memo een actueel overzicht van de 

stand van zaken, mede voortbordurend op de informatie in de voortgangsbrief gaswinningsdossier van oktober 

2019.  

 

 

Actueel 

- Binnenkort zal het Lokaal Plan van Aanpak 2020 ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. De 

uitgangspunten in dit LPA zullen zijn: 

o Wat loopt, loopt door (we maken af waar we gestart zijn). 

o Wat eenmaal op de lijst staat, blijft op de lijst (een adres dat door inspectie of risicomodel in 

het versterkingsprogramma is opgenomen, blijft onderdeel van de opgave totdat is vastgesteld 

dat het gebouw voldoet aan de norm). 

o We prioriteren op basis van risico en urgentie volgens de meeste recente inzichten (veiligheid 

voorop). 

o We werken zoveel mogelijk gebiedsgericht (door gebiedsgericht te werken kunnen we 

eventuele versterkingsmaatregelen waar mogelijk koppelen aan wensen voor 

dorpsvernieuwing). 

- Op 23 januari is in het Bestuurlijk Overleg Groningen het Versnellingspakket vastgesteld. Dit pakket 

bevat maatregelen om te komen tot een versnelling in de uitvoering van de versterkingsmaatregelen, 

het vergroten van de regie door gemeenten, en het verbeteren van het bewonersperspectief. In het 

Lokaal Plan van Aanpak zal de betekenis van het Versnellingspakket voor de opgave in onze gemeente 

worden geduid.  

- Op 10 februari worden de huurders in Ten Post geïnformeerd over vernieuwing en verbetering van hun 

huurwoningen en de wijze waarop zij daarbij worden betrokken. 

 

 

Voortgang versterkingsprojecten en dorpsvernieuwing 

In onderstaande tabel en kaart wordt de voortgang van de meest concrete versterkingsprojecten weergegeven. 

Dit betreft slechts een deel van de totale opgave van zo’n 5000 adressen in onze gemeente. Een groot deel van 

de adressen moet nog worden onderzocht (opname en beoordeling) of is in afwachting van het 

versterkingsadvies. In het Lokaal Plan van Aanpak 2020 gaan we uitgebreider in op de totale opgave en de 

prioritering.  
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Op onderstaand kaartje worden de genoemde projecten geografisch weergegeven. 

 

 


