
Beste lezer, 

Bij deze het vriendelijke verzoek deze brief door te zetten aan alle gemeenteraadsleden van 
Groningen. 

De brief heeft een aanleiding en is vanuit urgentie ontstaan. A.s. woensdag heb ik max 3 minuten 
inspreektijd verkregen om e.e.a. te verduidelijken namens mij mijn gezin en de Steungroep. 

Belangrijk dat de leden ook tijdig zijn geinformeerd! 

Alvast bedankt. 

Hartelijke groet, 

Gerrie Schotman 

 

 

 

Woltersum, 28 april 2020 

Aan: Het College van B&W van de Gemeente Groningen 

                            Grote Markt 1 

                            Postbus 30026 

                            9700 RM  Groningen 

Geacht College, 

In Woltersum zijn ernstige zorgen omtrent de mijnbouwschade en afhandeling daarvan. 

De bewoners lopen grote risico’s op het gebied van hun gezondheid, veilig wonen en deugdelijke 
opvang. 

De langdurige stress van leven in onveiligheid veroorzaakt ernstige psychische klachten. 

De buitengewoon lange duur van deze trauma’s kunnen resulteren in uitputting. 

Een ander gevolg van deze voortdurende stress is, dat mensen het risico lopen op ernstige fysieke 
klachten. 

Behandeling van deze klachten resulteren in hogere ziektekosten. Dit kan leiden tot 
schuldenproblematieken. 

Deze vicieuze cirkel is ons allemaal bekend, en behoeft geen verder uitleg, dunkt ons. 

Op individueel en collectief niveau. Ons dorp ligt deels plat! 

En burgerinitiatieven in overvloed. 



Met dit schrijven willen wij namens Woltersum een voorschot uit onze tegoeden vorderen! 

Per direct is er € 1000,- voor secretariële ondersteuning nodig, om onze vereniging Dorpsbelangen 
weer naar behoren te laten functioneren! Want dat bestuur mist al een jaar een secretaris. 

Dus, wiens probleem is het NU? 

Welke oplossing is er? 

Welk reddingsplan kunnen we op korte termijn uitvoeren. 

Want er is, sinds het begin van dit jaar, wel 2,6 miljoen euro voor dorpsvernieuwing beschikbaar. 

Wij realiseren ons terdege dat er stagnatie optreedt door de huidige crisis. 

In “Woltersum Vernieuwd!” van maart 2020 was te lezen: “Deze crisis zal zeker ook gevolgen hebben 
voor het werken aan dorpsvernieuwing, maar we zullen proberen zoveel mogelijk op alternatieve 
manieren verder te werken om wel voortgang te kunnen maken.” 

Maar hoe gaat het de komende tijd verlopen? 

We wachten met smart op update van onze Dorpstafel. 

Onze veiligheid is in het gedrang. Meer dan ooit dienen de verantwoordelijken hun 
verantwoordelijkheid te nemen. 

Mochten er meer mensen uit hun huis moeten vertrekken, gewonden vallen, of erger, dan achten wij 
het gemeentebestuur medeverantwoordelijk voor de consequenties! 

Dan zien wij ons genoodzaakt om juridische hulp in te schakelen! 

Dus wat is hierop het antwoord? 

We zien uw reactie met spanning tegemoet. 

Steungroep Woltersum & Gerrie Schotman 

 


