
We moeten ons voorbereiden op The Big One. 

Ingelaste raadsvergadering n.a.v. de beving van Zeerijp. 

De bodes van de gemeente Loppersum hadden zich voorbereid op een groot aantal gasten op deze 

ingelaste vergadering. De bruine wand van de raadzaal was open, er stonden heel veel stoelen 

opgesteld en er waren minstens twee dienbladen met heerlijke cake gesneden. Toch waren er nog geen 

15 belangstellenden op deze belangrijke vergadering afgekomen. “Het is code rood” zegt één van de 

raadsleden “maar ik vraag me af of het wel echt leeft onder de bevolking of ze moeten zoveel 

vertrouwen in ons hebben dat ze gewoon niet meer komen” 

  

Er was dan ook slechts één inspreker (Ingrid Verbeek / zie foto). Zij vertelde de raad en de 

belangstellenden wat deze beving met haar gedaan had. Je voelt dan de emotie door de zaal gaan. Verder 

pleitte ze voor vergaande maatregelen. Er moeten noodlocaties komen en we moeten ons voorbereiden 

op The Big One. Dorpshuizen, kerken en scholen moeten zo gemaakt worden dat we daar kunnen 

schuilen. “Het is maar goed dat de alles vernietigende aardbeving nog niet heeft plaatsgevonden. Hier 

moeten we ons samen met de veiligheidsregio op voorbereiden” 

Meer over Ineke Verbeek op haar eigen site: www.aardbevingeningroningen.net . 

  

http://www.aardbevingeningroningen.net/


Alle fracties kregen hierna het woord. Het werd het een avond vol oneliners waarvan we u een aantal niet 

willen onthouden. 

Praatjes vullen geen gaatjes. 

Ook voor ons is de maat vol. 

Om met Stef Bos te spreken: Het roer moet drastisch om. 

De klap van Zeerijp was nodig om iedereen weer wakker te schudden. 

Het was 15.01 uur, de knallen waren beangstigend en de schrik was groot. 

Het was goed raak en wij zijn de gebakken lucht uit Den Haag zat. 

We zijn niet BOOS we zijn WOEDEND 

Van gebakken lucht worden we niest beter. 

Er zijn minister-presidenten om minder afgetreden. 

Doorpakken is het motto, geen getreuzel meer. 

De regering moete ons steunen i.p.v. treiteren 

Er liggen nog 7000 schademeldingen op de plank te wachten 

Ik wil rust in mijn hoofd. 

Als ’t maar geen knokpartijen worden zullen we alle acties van burgers ondersteunen. 

Ik roep iedereen op om vrijdag mee te lopen in de fakkeltocht. 

Iedereen heeft vanavond op zijn eigenwijze zijn of haar woede uitgesproken. 

Een unanieme raad die duidelijk aangaf dat de maat nu echt vol is en dat nu echt iets moest gebeuren. 

Een motie (zij bijlage pdf) die morgen naar de minister gaat werd door de burgemeester voorgelezen. 

Verder maakte Rodenboog ons er nog op attent dat de gemeente een nieuwe website heeft gelanceerd 

speciaal voor deze bevingen. www.loppersumversterkt.nl zeker een kijkje waard. 

Lees hier de motie. 

Bron: Team Middelstum-info (16 januari 2018)  Jannes Klaassen 
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