Interview

Trudy Aleven (65)
hele bedrading vervangen en een nieuwe cv-ketel
geplaatst. We wisten van niks. Wat moet ik met
een nieuwe cv-ketel, ik wil juist van het gas af! Het
slaat echt nergens op. Alles wordt voor je bepaald
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Woont in: boerderij in Leermens
Sinds: 1976
Status woning: onbekend
Bijzonderheden: Laat inspectes CVW niet meer
toe
‘Het was de bedoeling dat ik zou stoppen met
werken en we zouden gaan reizen. De door ons
beheerde zorgboerderij zouden we overdragen aan
een nieuwe generate. We hebben twee prachtge
panden in ons bezit, de verkoop van een van deze
twee zou genoeg moeten opleveren om onze
droom waar te maken. Het is allemaal anders
gelopen. Het huis kunnen we nu eindelijk te koop
zetten, maar alle overwaarde is verdampt. We
kunnen er alleen nog maar verlies op maken nu.
Het bizarre is dat ons pand volledig veilig is
verklaard, alleen de schoorsteen moest vervangen
worden. We hebben de inspecte nota bene zelf
aangevraagd, we wilden niet verkopen zonder de
absolute zekerheid dat het veilig was. Het
Groninger veld raakt steeds leger, we weten
gewoon niet wat dat met de bevingen doet. Je wilt
er toch niet aan denken dat er een gezin gaat
wonen dat onder het puin komt bij de grote klap
van 4 of 5 op de schaal van Richter.
We hebben in de afgelopen 5 jaar met wel 15
woordvoerders van het Centrum voor Veilig
Wonen te maken gehad. Steeds weer
bouwtekeningen leveren, rapport op rapport.
Afspraken om te beginnen aan de werkzaamheden
werden gemaakt en steeds opnieuw afgezegd.
Uiteindelijk kwam er gewoon niemand opdagen op
de afgesproken datum. We waren het zo zat dat ik
een dreigende brief heb afgeleverd bij het CvW. Er
volgde meteen een gesprek, met weer een nieuwe
case-manager. “Nou, zegt u het maar,” zei hij. Toen
knapte er iets. Er ligt een meter dossier over onze
zaak en hij had er geen letter van gelezen. Anders
had hij wel geweten dat hij op 1 maart gewoon aan
het werk had moeten beginnen. Ik heb hem
weggestuurd, ik accepteerde het niet meer.
Toen ze maanden later dan eindelijk de
schoorsteen kwamen vervangen, is meteen de

en daar moet je kennelijk ook nog dankjewel voor
zeggen.
Deze hele toestand heef ons leven danig
beïnvloed, van onze mooie plannen is niets terecht
gekomen. Ik werk nog steeds. We gaan nu
verkopen, maar ik ben er helemaal klaar mee. In
onze eigen woning kijken we niet meer naar
schade. Ik wil niemand meer op het terrein.
Scheuren doe ik zelf wel. Het enige positeve in
deze situate is dat er een heel hechte groep
mensen is ontstaan in het gasverzet. Als ik nu
iemand bel staat hij binnen een uur voor de deur
om me te helpen of te troosten. Ellende
verbroedert.
Advies aan de minister:
Groningen is onbedoeld de aanjager geworden van
de energietransite in Nederland, laten we daar
gebruik van maken. De nieuwe minister kan maar
één ding doen om ons vertrouwen terug te winnen
en dat is de gaskraan dichtdraaien. Om te
beginnen naar 12 miljard kuub. En dan het
probleem oplossen van onze overmatge
gasconsumpte. De afgelopen jaren hebben we
een bonte kakofonie van valse belofes uit Den
Haag zien komen, het is tjd om te stoppen met
liegen en daadwerkelijk de problemen op te
lossen.’
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