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is een uitgave van de  gemeente 
Het Hogeland. In deze waaier 
staan  telefoonnummers en 
verwijzingen naar  websites van 
andere  organisaties. 

Mochten er belangrijke 
wijzigingen zijn dan ontvangt u 
die. U kunt bladen verwijderen 
en toevoegen via de schroef.

De 
aardbevings
waaier

07
-2

01
9

Kijk voor de 
meest actuele 
informatie op 
hethogeland.nl



GEZONDHEID

Bel uw 
 huisarts

Acute 
 psychische 
nood?
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GEZONDHEID

Psychische 
problemen?

Bel 
Mensenwerk 
Hogeland
0595  745 090 

of heeft u het gevoel  nergens 
terecht te  kunnen?
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GEZONDHEID

Maakt u zich 
zorgen over 
uw kind?
Voor alle vragen over kinderen 
en aardbevingsproblemen kunt 
u terecht bij GGD Groningen

07
-2

01
9

Bel GGD 
 Groningen
050  367 4991

Kijk op 
ggd.groningen.nl
zoek op aardbevingen  
en  kinderen



GEZONDHEID

Heeft u 
 behoefte aan 
een gesprek?

Bel de 
 Luisterlijn
050  525 0000
dag en nacht
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SCHADE

Voelt u 
zich acuut 
onveilig?

Bel de TCMG
( Tijdelijke Commissie 
 Mijnbouwschade Groningen)

0800  4444 111  

Is er een acuut onveilige 
 situatie in of rondom uw woning 
of pand?
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SCHADE

Schade aan 
uw woning of 
pand melden?

Kijk op 
schadedoormijnbouw.nl

Is er schade in of rondom uw 
 woning of pand ontstaan?
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SCHADE

Heeft u 
 klachten?

Bel de 
 Onafhankelijke 
Raadsman
088  223 4455  

Over schade afhandeling door 
NAM of TCMG 

Of kijk op
onafhankelijkeraadsman.nl 
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SCHADE

Stut en Steun?
Voor een luisterend oor en 
 ondersteuning bij problemen 
met schade en versterken

Bel
050  211 2044  

Of kijk op
stutensteun.nl
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SCHADE

Is er  discussie 
of uw  schade 
wel door gas
winning is 
 veroorzaakt?
Vraag advies aan bij de
Technische Commissie 
 Bodem beweging

Kijk op
tcbb.nl
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SCHADE

Verlaging 
WOZwaarde?
Heeft u aardbevings schade, 
dan kunt u het schadedossier 
naar de gemeente sturen voor 
het opnieuw bepalen van de 
WOZ- waarde

Kijk op
hethogeland.nl/ aardbevingen
klik op verlaging WOZ-waarde
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VERSTERKING

Vragen over
versterking?

Bel Ver-
sterkingspunt  
Het Hogeland
088  041 4468  

Heeft u vragen over de 
versterking van uw  woning of 
pand?
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Kijk op
versterkingspunt

hethogeland.nl



TOEKOMST

Wilt u met ons 
meedenken?
Heeft u een idee of plan voor 
uw dorp of  omgeving?

Kijk op
nationaalprogramma

groningen .nl/meedoen
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De aardbevingswaaier is een uitgave van de 

 gemeente Het Hogeland. De gemeente Het 

Hogeland is niet  verantwoordelijk voor de inhoud 

of beschikbaarheid van de genoemde websites 

of bronnen. © gemeente Het Hogeland.

Bel  gemeente 
Het Hogeland
088  345 8888
WhatsApp
06  114 505 30

Of kijk op
hethogeland.nl/  aard bevingen

Voor actuele 
 informatie
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hethogeland.nl
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