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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021

OP DE VALREEP VAN 2021

Het jaar 2021 zit er bijna op. In deze nieuwsbrief geven wij graag nog een update
over onze huidige werkzaamheden en natuurlijk de status van het proef proces
9745 tegen de oneerlijke uitvoering van de waardedalingsregeling van het
Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Zoals verwacht doet het proef proces een beroep op onze veerkracht en
weerbaarheid. We voelen ons echter meer en meer gesterkt door de vele
aanmeldingen en steun van de deelnemers. Op dit moment hebben wij 68!
deelnemers die meehelpen om dit onrecht van het IMG te bestrijden. 

DANK HIERVOOR! 

Wij wensen u een gelukkig en gezond nieuwjaar!

Vriendelijke groet,
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status 21-12-2021

PROEF PROCES postcodegebied
9745

Ondanks dat het Instituut
Mijnbouwschade Groningen eerder
schriftelijk liet weten dat ze voor 09-
12-2021 een besluit zouden nemen
over het door ons ingediende
bezwaarschrift inzake beslissing op
aanvraag waardedalingsregeling voor
postcode 9745, hebben ze helaas
aangegeven meer tijd nodig te
hebben om dit bezwaarschrift
zorgvuldig te kunnen behandelen en
te verlengen tot 1 april 2022!

Meer lezen

status 21-12-2021

WOB-VERZOEK

SLUITINGSTIJDEN FEESTDAGEN
WIJ ZIJN TOT EN MET 4 JANUARI 2022 GESLOTEN

Voor dringende zaken zijn wij via e-mail bereikbaar en wordt u binnen 24
uur teruggebeld. Op woensdag 5 januari 2022 zijn we weer telefonisch
bereikbaar en fysiek aanwezig op het kantoor aan het Hoendiep 211 in
Hoogkerk

E-mail

VLOK NIEUWS

Meer nieuws

https://vlokconsultancy.com/
https://vlokconsultancy.com/2021/12/29/proef-proces-postcodegebied-9745/
https://vlokconsultancy.com/2021/12/29/proef-proces-postcodegebied-9745/
mailto:%20vlokconsultancy@gmail.com
https://vlokconsultancy.com/home/nieuws/


Op 16 september 2021 heeft het IMG
een verzoek om informatie van ons
ontvangen, zoals bedoeld in artikel 3
van de Wet openbaarheid van
bestuur.

Dit In verband met de gekozen
methode voor de vaststelling van de
waardedaling en de afbakening van
het aardbevingsgebied waar
postcodegebieden waar ten minste
twintig procent van de woningen
erkende mijnbouwschade had tussen
16 augustus 2012 en 1 januari 2019
worden aangemerkt als
waardedalingsgebied.

Gevraagd is om o.a. alle
schademeldingen (inclusief adressen)
in de periode tussen 16 augustus 2012
en 1 januari 2019 binnen de postcodes
9745 en 9746 openbaar te maken.

Meer lezen

Gemeentelijke lasten
stijgen in 2022 fors sterker
dan inflatie!

Het is sterk aan te raden is om nog
eens kritisch naar de WOZ-
beschikking van uw gemeente te
kijken. U ontvangt de WOZ-
beschikking normaliter in het eerste
deel van het nieuwe jaar.

Doe de gratis waardescan

Hoendiep 211, Groningen
Netherlands

U heeft deze e-mail gekregen omdat u zich
heeft ingeschreven of contact met ons

heeft gezocht.

Uitschrijven

VLOK Consultancy

https://vlokconsultancy.com/2021/12/29/wob-verzoek/
https://vlokconsultancy.com/2021/12/29/wob-verzoek/
https://bezwaarwozwaarde.nl/woz-waarde-beoordeling
https://bezwaarwozwaarde.nl/woz-waarde-beoordeling
https://www.facebook.com/vlokconsultancy
https://twitter.com/VlokConsultancy
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