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Zuidbroek, Uithuizen, 12 juli 2018

Woningcorporaties ondersteunen huurdersorganisaties bij voorlichting smartengeld
Huurders kunnen kosteloos schade claimen bij de NAM
Woningcorporaties Groninger Huis en Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) gaan de acties
van hun huurderorganisaties tegen de NAM ondersteunen. Veel huurders hebben door de
aardbevingen last van angsten, zorgen of geestelijke klachten: emotionele schade. Hiervoor
kunnen ze compensatie eisen van de NAM. De Woonbond en de huurdersorganisaties trekken
de komende twee weken met een speciale caravan langs de dorpen om huurders te informeren.
De corporaties steunen dit initiatief: hun huurders ontvangen een informatiebrief over het
kosteloos indienen van hun claim tegen de NAM.
Veel acties rondom de aardbevingen richten zich op fysieke schade en dus op huiseigenaren. Maar
iedereen boven het gasveld in Groningen kan smartengeld claimen, luidde de uitspraak van de
rechtbank in Assen van 1 maart 2017. Dit geldt voor iedereen die angsten, boosheid of onzekerheid
ervaart als gevolg van de aardbevingen. Veel huurders denken dat een claim indienen lastig is, of dat
het financiële risico’s meebrengt. Het blijkt juist heel eenvoudig en nu dus ook kosteloos te kunnen.
Steunen
Woordvoerder van de Woonbond Sylvo Gaastra ziet dat huurders het lastig hebben: 'Huurders in het
aardbevingsgebied hebben al heel wat voor de kiezen gehad. We zien dat er bij een grote groep
huurders naast teleurstelling, ook wantrouwen en boosheid is. Er is over versterkingsoperaties heel
veel onduidelijkheid. Dat raakt mensen en het bepaalt hun leven. Dit moet de NAM compenseren.’
Directeur Harry Oosting (SUW) vult aan: ‘Wij hebben een actieve huurdersorganisatie en die heeft al
veel energie gestoken in het informeren van onze huurders. Het is nu de hoogste tijd om als corporatie
hun initiatief in woord en daad te steunen. We zijn verheugd dat onze huurders nu kosteloos een claim
kunnen instellen.’
Samenwerking
Groninger Huis-directeur Hilde van Ree ziet een goede samenwerking ontstaan: “Door op een goede
manier samen op te trekken worden de drempels voor onze huurders weggenomen. De Woonbond en
huurdersorganisaties werken intensief samen om de huurders voor te lichten. Wij ondersteunen de
actie van harte. Alle huurders moeten gecompenseerd worden voor hun leed.” Om zo veel mogelijk
huurders te laten profiteren van een schadevergoeding, worden huurders via de website, het
bewonersblad en social media ingelicht over hun claim.
Claimcar
Met de actiecaravan, beschilderd door de bekende Groningse kunstenares Loes Faber, bezoeken de
huurdersverenigingen uit het bevingsgebied de komende weken markten en braderieën, om de
aandacht te vestigen op de mogelijkheid geld bij de NAM te claimen. Op vrijdag 13 juli om 11:00 uur
wordt de ‘Claimcar’ feestelijk onthuld bij Woningstichting Groninger Huis in Zuidbroek (Kerkstraat 42B),
in het bijzijn van wethouder Anja Woortman van Midden-Groningen.
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Voor vragen en toelichting zijn bereikbaar:
Directeur-bestuurder Groninger Huis Hilde van Ree: 06- 50 63 85 26 of (via het secretariaat)
0598 – 45 14 82
Directeur-bestuurder Stichting Uithuizer Woningbouw Harry Oosting: 0595 – 43 25 60
Projectleider Huurdersorganisaties Sylvo Gaastra: 038 – 425 01 82
Voorzitter huurdersvereniging Oet en Thoes: Miranda Slob, 06 - 11 22 12 77
Voorzitter Huurdersadviesgroep Groninger Huis: Roelf van der Laan: 06 – 40 93 26 71

