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Hierbij ontvangt u de achtste nieuwsbrief over het project Hart van Opwierde. In deze nieuwsbrief geven wij u een update 
over de stand van zaken in het project, de onderzoeken die we gaan uitvoeren en de drie informatieavonden die worden 
georganiseerd.  Wilt u reageren of heeft u vragen? Onderaan de nieuwsbrief staan onze contactgegevens. We vinden het 
belangrijk dat er informatie in de nieuwsbrief staat waar u behoefte aan heeft. Mist u iets of heeft u opmerkingen? Laat 
het ons weten, dan kunnen we dit in een volgende nieuwsbrief meenemen.  
 

De bewonersavond Hart van Opwierde  
Op 25 april hebben wij een informatieavond georganiseerd. Een groot aantal van u hebben we ontmoet in Kabzeel. Een aantal 
van u heeft thuis naar de uitzending gekeken. U heeft via de whatsapp of in Kabzeel vragen gesteld. U wilde vooral weten 
wanneer uw woning aan de beurt is en wat u de komende periode van ons kan verwachten.  
Na een kort welkomstwoord van wethouder Annalies Usmany - Dallinga heeft NCG-directeur Jaap Groenhagen de teamleden 
voorgesteld en het programma van de avond verteld. Vervolgens kwam projectmanager Suzan Wierenga aan het woord.   
 
Korte terugblik 25 juni 2021 tot nu  
 
U heeft kennisgemaakt met uw bewonersbegeleider. In dit gesprek heeft u uw woonwensen en aandachtspunten voor het 
ontwerp van uw nieuwe woning meegegeven.  
 
Op 13 april hebben velen van u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mee te denken en praten over de inhoud van het 
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor Hart van Opwierde.  

 

 
 
 
 
 



 
Klankbordgroep 
Regelmatig komt de Klankbordgroep Hart van Opwierde bij elkaar. Zij geven het projectteam advies, geven signalen door die zij 
opvangen in de buurt en stellen kritische vragen. Deelnemers van de Klankbordgroep zijn afkomstig uit alle straten van Hart van 
Opwierde. Wij waarderen de inzet van de Klankbordgroep. De volgende bijeenkomst met de klankbordgroep is donderdag 16 
juni. 
 
Op dit moment bereiden we een aantal zaken voor: 

 Inkoop architect en bouwer per cluster 
 Flora en Fauna-onderzoek – natuurvrij maken van de woningen 
 Asbestinventarisatie 
 Bodemonderzoek en sonderingen 

 
Uitgangspunten voor de nieuwe woning: 

 U krijgt een aardbevingsbestendige woning met een vergelijkbaar woonoppervlak, indeling, aantal kamers, 
architectuur en afwerkingsniveau 

 We bouwen een duurzame en (aard)gasloze woning 
 We bouwen een woning die voldoet aan het huidige ‘Bouwbesluit’ (2012). De bouwvereisten (Bouwbesluit 2012) vragen 

andere afmetingen van deuren, wanden, daken, toiletafmetingen dan uw huidige woning. 
 
Het budget voor uw nieuwe woning bestaat uit vier onderdelen; 

1. A-deel; Budget voor het bouwen van een casco voor een nieuwbouwwoning 
A1; budget voor de basiswoning (voor elk type woning gelijk) 
A2; budget voor aan- en uitbouwen van de basiswoning en de bijgebouwen – dit verschilt per woning 
 

2. B-deel; Budget voor het afwerken en inrichten van de nieuwe woning op drie verschillende niveaus 
 

3. C-deel (optioneel); eigen geld van de eigenaar voor extra wensen voor de nieuwe woning 
 

De waardebepaling van het A2- en B-deel wordt met u gedeeld. Per fase wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin 
nadere informatie over de waardebepalingen wordt gegeven. 
 

Natuurvrij maken fase 1 
Om de woningen in het project te kunnen slopen moet eerst gekeken worden naar de aanwezigheid van verschillende 
diersoorten in de wijk. De Wet natuurbescherming (Wnb) verplicht dat de woningen  eerst ‘natuurvrij’ worden gemaakt. Dit 
houdt in dat mogelijke plekken voor nesten  worden dichtgezet.  
De woningen in fase 1 (Opwierderweg en Graaf Edzardstraat) worden in het voorjaar 2023 natuurvrij gemaakt. Een woning mag  
namelijkl maar maximaal 6 maanden natuurvrij zijn. De sloop van de woningen staat gepland in juli 2023. U wordt eind dit jaar 
geïnformeerd over de uitvoering van de onderzoeken  



Planning   

 
Wanneer gaan wij met uw straat aan de slag?  
In het volgende plaatje kunt u zien in welke fase uw woning is ingedeeld, wanneer we verwachten dat u verhuist naar 
uw tijdelijke woning en wanneer wij met uw fase gaan starten en wanneer de woningen in de betreffende fase 
woningen opgeleverd.. In de tekening wordt met de Q verwezen naar de kwartalen in het jaar, bijvoorbeeld Q 1 is 
januari t/m maart. THV = Tijdelijke huisvesting  

 

 
 

Planning op hoofdlijnen 
Er is een planning gemaakt, waarin u kunt zien welke stappen we nemen in het proces. Per stap staat genoemd in welke 
periode dit plaats gaat vinden.  

 
 
 



De beantwoording van uw vragen 
Tijdens de bijeenkomst zijn er zowel vanuit de zaal als via whatsapp door u vragen gesteld. Het merendeel hebben wij 
tijdens de bijeenkomst beantwoordt. U kunt nog steeds de uitzending terugkijken via 
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/hartvanopwierde  
 
Wat gebeurt er als iemand niet bereikbaar is of geen toestemming wil geven voor sloop nieuwbouw?  
We gaan met eigenaren/bewoners in gesprek. We doen er alles aan om met iedereen contact te krijgen. Door samen in gesprek 
te gaan werken wij toe naar toestemming voor het sloop- en nieuwbouwen van de woning.  
 
Leefbaarheid 
Er zijn veel arbeidsmigranten en vastgoedhandelaren in Hart van Opwierde. Wat doet de gemeente om de leefbaarheid in de wijk 
te behouden? De gemeente is in gesprek met een aantal eigenaren die hun woning verhuren aan arbeidsmigranten. De 
gemeente bespreekt met hen de overlast. Deze eigenaren worden verzocht deze overlast te beperken. 
 
Er staat een aantal woningen van Groninger Huis leeg. Blijven deze leeg staan? De woningcorporaties dienen soms zelf tijdelijke 
huisvesting te organiseren. Mogelijk worden de woningen in Hart van Opwierde gebruikt voor het huisvesten van mensen uit 
andere projecten. De gemeente is hierover in gesprek met Groninger Huis.  
 
Krijgt de Opwierderweg weer een brandgang? Jaren geleden was er een brandgang en deze is op verzoek van de bewoners 
betrokken bij de tuin en daardoor niet meer in gebruik. Op dit moment staan veel kliko’s nu aan de voorkant en dat is geen fraai 
gezicht. Tijdens de ontwerpgesprekken wordt besproken of er een wens is om het achterpad weer terug te brengen. Daar dienen 
dan alle aangrenzende eigenaren mee akkoord te gaan.  Ook zal worden gekeken of er in het ontwerp van de woning een 
oplossing kan worden gevonden voor opstelplaats van de kliko’s. 
 
Is het mogelijk ook vanwege de leefbaarheid (toegankelijkheid en bereikbaarheid) om de woningen aan de Ippiusstraat en 
Placiusstraat samen op te pakken? We zijn in gesprek met Groninger Huis en proberen daarin samen op te trekken. Dit gesprek 
voeren we ook om te zorgen dat het ons lukt om het vervangen van de woningen gelijktijdig uit te voeren.  
 
Tijdelijke huisvesting + verhuizing 
Hoe gaat de gemeente om met oorlogsvluchtelingen in relatie tot de tijdelijke huisvesting? Hebben we kans dat er straks geen 
tijdelijke huisvesting voor ons is?   
Het Rijk weet dat de gemeente Eemsdelta door de aardbevingsproblematiek een forse uitdaging heeft wat betreft tijdelijke 
huisvesting. De tijdelijke huisvesting blijft gereserveerd voor bewoners in het aardbevingsgebied die tijdelijk uit hun woning 
moeten door versterking of het sloop- en nieuwbouwen van hun woning.  
 
Wat zijn de voorwaarden m.b.t. verhuizen? Wat zijn de kosten en wie organiseert dit? 
Focuz Support voert in opdracht van de NCG de praktische zaken voor de verhuizing naar de wisselwoning uit. De kosten hiervan 
zijn voor NCG. Vooraf zal de bewonersbegeleider contact met u opnemen over o.a. de gezinssamenstelling.  
 
Wij zijn met twee personen maar passen drie dagen in de week op op onze kleinkinderen, die ook blijven logeren. Krijgen wij 
dan een wisselwoning met drie slaapkamers? Bewonersbegeleiders gaan dit inventariseren. U kunt zelf ook contact opnemen 
met uw bewonersbegeleider. 
 
Kun je zelf ook zorgen voor een vervangende huisvesting en wat is de vergoeding hier dan voor?  
Ja, u kunt zelf voor vervangende huisvesting zorgen tegen een maandelijkse vergoeding. Bent u verhuurder van een woning dan 
kijken we voor welke regeling in aanmerking komt. 
 
Zijn er laadpalen bij de tijdelijke woningen? Ja, deze zijn op een aantal locaties aanwezig bij de tijdelijke woningen. Heeft u een 
laadpaal nodig bij uw verblijf in uw tijdelijke woning geef dit dan aan bij uw bewonersbegeleider van NCG. 
 
Het ontwerp en de bouw van uw woning en bijgebouwen 
Is al duidelijk wat er met de garageboxen gebeurt? Komen deze weer terug? De inventarisatie van de garageboxen heeft nog niet 
plaatsgevonden. Wij bespreken binnen het projectteam wat we daarmee gaan doen. Garageboxen horen niet bij de 
versterkingsopgave. De klankbordgroep heeft ons gevraagd hier aandacht aan te besteden.  Wij gaan onderzoeken wie de 
eigenaren zijn van deze garageboxen, of deze gekoppeld is aan een woning en welke maatregelen mogelijk zijn. 
 



Komen er twee aannemers voor cluster 2? (i.v.m. drive-in woningen en rijtjeswoningen) 
We selecteren één aannemer voor zowel de drive-woningen als de rijwoningen bij cluster 2. Dit, omdat we eenzelfde 
architectuur en beeldkwaliteitsplan willen. Woont u in een drive-in woning van cluster 2 en heeft u ontwerpen gezien bij de 
aannemersselectie van cluster 1 die u erg aanspreken dan nemen we deze voorkeur mee bij de selectie van de aannemer en 
architect bij cluster 2 
 
Krijgen de drive-in woningen aan de Opwierderweg een puntdak? Het uitgangspunt is dat er vergelijkbaar wordt teruggebouwd. 
Dat gaat over afwerking van de woning, maar ook over de hoofdvorm. Daarnaast is het bestemmingsplan bepalend als het gaat 
om bouwhoogte.  
 
Duurzaamheid 
Nu worden overal warmtepompen geplaatst worden hier alternatieven voor geboden zoals infrarood? U kunt het beste de  
ontwerpen even afwachten, De aannemers zullen u een energieconcept presenteren.  
 
Overig 
Welke internetvoorziening worden er in de nieuwe situatie aangelegd? Dit is nog niet bekend. Uitgangspunt is dat er overal 
glasvezel wordt aangeboden. Welke bedrijven dat gaan aanbieden is nog niet bekend. Dit zullen in ieder geval aansluitingen van 
Ziggo en KPN zijn.  
 
 

Wanneer hoort u weer van ons 
 

Wanneer Voor wie Onderwerp 

Mei, juni, 
juli 

Eigenaren van 
cluster 1, 2 en 3  

een gesprek over de te nemen stappen 

Mei, juni Eigenaren en 
bewoners cluster 1 

een gesprek (telefonisch of aan de keukentafel) over uw gezinssamenstelling en het 
natuurvrij maken van de woning 

 
 

Wanneer Voor wie Onderwerp 

Juni (21ste) Eigenaren en 
bewoners cluster 1 

Informatieavond over de selectie van de bouwer en architect en de uitvoering van de 
waardebepaling en natuurvrij maken van de woning 

Oktober 
(25ste) 

Eigenaren en 
bewoners cluster 2 

Informatieavond over het resultaat van de selectie en bouwer en architect van cluster 1 en 
de planning van cluster 2 

November 
(29ste) 

Eigenaren en 
bewoners cluster 3 

Informatieavond over planning van cluster 3 en de stand van zaken bij cluster 1 en 2 

n.t.b  Huurders cluster 4 Planning en selectie bouwer en architect cluster 4 door Woningstichting Groninger Huis 

 
De genoemde data zijn voorlopige data. U ontvangt een uitnodiging door middel van een brief voor deze bijeenkomst.  
Heeft u vragen over uw bewonersbegeleider of heeft u geen contactgegevens neem dan contact op met Wilma Suurveld  via 
w.suurveld@nationaalcoordinatorgroningen.nl 
 

Verspreiding van deze nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief wordt maandelijks  verspreid onder alle eigenaren in Hart van Opwierde. Deze eigenaren zijn zelf 
verantwoordelijk voor het delen van deze nieuwsbrief met hun huurders. Hoort u van een huurder dat hij of zij geen nieuwsbrief 
heeft ontvangen? Vraag hem of haar dan contact op te nemen met de eigenaar van de woning. Dat kan een woningcorporatie 
maar ook een particuliere verhuurder zijn.  

 



Uitnodiging informatieavond cluster 1   
 
Bent u eigenaar van een woning in cluster 1 aan de Opwierderweg 14 t/m 116 en de Graaf Edzardstraat 11 t/m 111 te Appingedam. 
Dan bent u  van harte welkom op dinsdag 21 juni aanstaande deze bijeenkomst bij te wonen.  
Datum  21 juni 2022 
Aanvang;  19.30 u 
Locatie;   Cadanz Welzijn, Burgemeester Klauckelaan 16, 9902 KZ Appingedam 
 
Bent u verhinderd of wilt u de bijeenkomst liever vanuit uw eigen huis digitaal bijwonen dan kan dat via de livestream op 
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/hartvanopwierde. 
 
Wilt u de bijeenkomst liever op locatie bijwonen? Dan hoeft u zich niet aan te melden.  
Bent u eigenaar van een woning in cluster 2 of 3 dan kunt u de bijeenkomst alleen digitaal bijwonen.  
 
Het doel van de bewonersbijeenkomst is om u te informeren over een aantal zaken: 
• de waardebepaling van uw woning; 
• de selectie van de aannemer en architect van cluster 1  

 
Na afloop van de bijeenkomst krijgen alle eigenaren een nieuwsbrief waarin alle informatie staat die met u is gedeeld. Deze 
nieuwsbrief krijgt u per post.  

Contact 
 
Versterkingspunt Appingedam, Woldweg 18, Appingedam 
De bewonersbegeleiders werken vanuit het Versterkingspunt Appingedam.  
088 – 041 44 77 / info@versterkingspuntappingedam.nl 
 
Gemeente Eemsdelta 
U kunt bij gemeente Eemsdelta terecht met vragen over de het bestemmingsplan, de welstandsnota en de gemeentelijke belastingen. 
Telefoon 14 0596 (zonder netnummer) / gemeente@eemsdelta.nl 
 
Woningcorporaties Klankbordgroep 
Woongroep Marenland hartvanopwierde@gmail.com 
0596 – 51 91 51 / woonwinkel@woongroepmarenland.nl 
Woonstichting Groninger Huis 
0598 – 45 14 82 / info@groningerhuis.nl 
 
 

 
 


