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Beste inwoner van Zuidwolde,
In deze brief leest u praktische informatie over de aardbevingsoefening in Zuidwolde op zaterdag 17
november 2018 en nodigen wij u uit voor de inwonersavond op maandag 12 november 2018.
Uitnodiging
Veiligheidsregio Groningen licht de informatie uit deze brief graag persoonlijk toe. Daarom nodigen
wij u uit op maandagavond 12 november 2018 om 19.45 uur in Het Anker aan de Pastorielaan. U bent
vanaf 19.15 van harte welkom voor koffie, we verwachten de avond rond 21.00 uur af te sluiten.
Meer informatie
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Richard
Werkman van Veiligheidsregio Groningen via telefoonnummer 088 162 4974 of Jolanda Dijkhuis,
dorpencoördinator bij de gemeente Bedum via telefoonnummer 06 21366116.
Bezoek ook de website van Veiligheidsregio Groningen:
https://www.veiligheidsregiogroningen.nl/aardbevingsoefening/.
Met vriendelijke groet,
Mede namens Veiligheidsregio Groningen

drs. E. van Lente
Burgemeester gemeente Bedum
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Praktische informatie voor inwoners van Zuidwolde over de aardbevingsoefening
BELANGRIJK – WAT GAAN WE DOEN?
Op zaterdag 17 november wordt in het hele dorp samen met inwoners een aardbevingsoefening
gedaan. In de ochtend gaat de oefening over zelfredzaamheid en burgerhulpverlening. Dit betekent dat
we gaan oefenen hoe u uzelf en anderen in een noodsituatie kunt helpen. Dit is in sommige situaties
nodig. Omdat hulpverleners er niet altijd zijn. Het is dus goed om dit eens samen met uw
dorpsgenoten te doen.
U kunt gevraagd worden om mee te helpen
Vanaf de start van de oefening om 09.30 uur kan er een beroep op u worden gedaan. Bijvoorbeeld
door een dorpsgenoot.

PRAKTISCH
Tijd
De aardbevingsoefening duurt van 09.30 tot 17.00 uur. Vanaf 08.00 uur in de ochtend verzamelen de
personen die de oefening organiseren in het dorp. In de ochtend oefenen we dus met inwoners. ’s
Middags kunt u als inwoner ook meedoen, maar zullen er ook hulpdiensten zijn.
Wat u kunt verwachten
Rond 09.30 uur zult u merken dat de oefening gestart is. Misschien hoort u het of voelt u het; of
allebei. Dit betekent dus dat er een grote aardbeving heeft plaatsgevonden (want dat is wat we
oefenen). Als inwoner kunt u dan in actie komen. Maar niet overal in het dorp zult u dit startsein even
goed horen of meekrijgen. Misschien wordt u dan gauw door een dorpsgenoot op de hoogte gebracht.
Meerdere locaties in het dorp
Er wordt in verschillende straten in het dorp geoefend. Wat er precies gaat gebeuren blijft tot aan de
oefening geheim. Maar op alle plekken in het dorp kunt u dus iets meekrijgen (en ‘s ochtends
meedoen!) aan de oefening.
Bereikbaarheid
De brug in Zuidwolde
Op zaterdag 17 november kunt u tussen 08.00 en 16.30 uur alleen te voet of met de fiets over de brug.
(lees verder op de volgende pagina)
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Afgezette straten
Van 08.00 tot 18.00 uur kunt u met de auto niet door deze straten rijden: Pastorielaan, Schoolstraat,
Akkerstraat en Boterdiep W.Z. (vanaf de brug richting Groningen). De straten zijn wel te voet en met
de fiets bereikbaar.
Parkeren
Wij adviseren inwoners van de Pastorielaan, Schoolstraat, Akkerstraat en Boterdiep W.Z. (vanaf de
brug richting Groningen) om hun auto op zaterdag 17 november vóór 08.00 uur aan de
Noordwolderweg te parkeren als u deze dag met uw auto het dorp uit moet. De inwoners van de
Noordwolderweg worden hiervan op de hoogte gebracht.
Bereikbaarheid Bakkerij Havinga, Eldorado en Moeke Vaatstra
Bakkerij Havinga, Eldorado en Moeke Vaatstra zijn op zaterdag 17 november gewoon bereikbaar.
Bezoekers aan Eldorado kunnen het beste reizen via de Tuinbouwstraat.
Opbouw
In de week voorafgaand aan de oefening wordt gestart met het opbouwen voor de oefening. Dit wordt
onder meer gedaan op het grasveld achter Basisschool ’t Groenland. Vanaf vrijdag/zaterdagochtend
wordt ook op andere plekken in het dorp opgebouwd.

NIET DEELNEMEN AAN DE OEFENING
Niet meedoen aan de oefening
Wij gaan er vanuit dat zoveel mogelijk inwoners uit het dorp actief meedoen aan de oefening. Maar
wij kunnen ons voorstellen dat u liever niet meedoet aan de oefening. Bijvoorbeeld omdat uw
gezondheid het niet toelaat, u niet kunt of omdat u stress ervaart van de aardbevingen. Als u niet mee
wilt doen, kunt u de bijgevoegde deurhanger aan uw voordeur hangen. Of plakken als dit niet lukt.
Zowel dorpsbewoners als hulpdiensten weten dan dat zij die dag niet bij u kunnen aanbellen.

ALGEMEEN
Hulpdiensten die meedoen aan de oefening
Veiligheidsregio Groningen organiseert de oefening in samenwerking met inwoners en verschillende
hulpdiensten en partners. Een oefening waarbij meerdere hulpdiensten meedoen noemen we een
‘multidisciplinaire’-oefening. Dit zijn de hulpdiensten die meedoen aan de oefening: Brandweer
Groningen, Defensie, Politie Noord-Nederland, het Urban Search And Rescueteam (afgekort: USAR),
de Gemeentelijke Kolom Groningen (afgekort: GKG), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in
de Regio (afgekort: GHOR), Ambulancezorg Groningen, het Rode Kruis, Stichting Reddingshonden
(zie volgende pagina)
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NU en VodafoneZiggo. Als er een grote aardbeving gebeurt (zoals in het scenario dat we oefenen op
zaterdag 17 november 2018) zorgt Veiligheidsregio Groningen voor de coördinatie tussen de
hulpdiensten.
Beeldmateriaal
Tijdens de oefening worden er foto’s en video’s gemaakt. Zowel door Veiligheidsregio Groningen als
door media die uitgenodigd zijn bij de oefening. Houd er rekening mee dat het dus zo kan zijn dat een
verslaggever u vraagt voor een interview. U bent natuurlijk niet verplicht om hier aan mee te werken.
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