Een windmolenpark in de stad?!
‘Wakker worden met windmolens'
Wilt u de komende 20 jaar ’s ochtends de gordijnen opendoen en uitkijken op 8 – 14 windmolens
van elk 140 of 150 meter hoog op Industrieterrein Lage Weide? Dat is anderhalf keer de hoogte van
de Domtoren! Lage Weide ligt dichter bij uw woonwijk dan u denkt!
Dit kan in 2014 werkelijkheid zijn. De coöperatie
Energie-U ontwikkelt zo’n plan met steun
van de Gemeente Utrecht.
Doel is aan de klimaatdoelstellingen voor
Utrecht te voldoen.

‘Wonen met windmolens’
Niemand is tegen duurzaamheid. Plaatsing van zulke windmolens, op zo’n 400 tot 600 meter van
een stedelijke woonwijk van meer dan 10.000 inwoners, betekent echter veel overlast voor de
direct omwonenden:
-

Uw uitzicht verandert definitief, minimaal voor de komende 20 jaar. De molens blijven ook
boven de boomkruinen zichtbaar.
U zult de molens dag en nacht horen, blijkt uit windmolenonderzoek. Bovendien staat de wind
in dit gebied vaak west-zuidwest, waardoor het geluid ook middenin de woonwijken te horen
is.
Overdag krijgt u regelmatig te maken met flikkerend (zon)licht en slagschaduw .
De WOZ-waarde van uw huis kan met 30% dalen, blijkt uit onderzoeken en huizen in de
buurt van windmolenparken staan per definitie langer te koop.

Dit zijn slechts enkele, niet overdreven, gevolgen.
De werkelijke geluidsbelasting, de gevolgen voor
uw slaapritme, e.d. moeten nog verder
worden onderzocht.

‘Kijken naar windmolens’
Kiest u, als bewoner, sporter of recreant voor dit
uitzicht de komende 20 jaar?

LAAT UW STEM HOREN.
STEUN HET INITIATIEF VAN
“BUREN VAN LAGE WEIDE”
KOM IN ACTIE!
z.o.z.

Wat willen wij met uw steun bereiken?
• Wij willen dat het plan van windmolens op Lage Weide stopt. Windmolens horen niet in
dichtbevolkt stedelijk gebied.
•

Wij willen de woongebieden rond Industrieterrein Lage Weide duurzaam, leefbaar én
waardevast houden. Windmolens tasten dit aan. Opnieuw dreigen soorten overlast gestapeld
te worden. Er zijn miljoenen euro’s belastinggeld in wijken als Zuilen geïnvesteerd. Deze
waarde van onze wijken: Zuilen, Op Buuren, Maarssen(broek), Oud Zuilen, moet behouden
blijven, voor uw toekomst en die van uw kinderen.

•

Wij willen dat de gemeente ons hoort en bij haar plannen betrekt. Een idee moet van tafel
kunnen, zonder dat het een project en een doel op zich wordt.

•

Wij zijn voor duurzame energie en klimaatdoelstellingen. Wij willen dat de alternatieven
professioneel worden onderzocht. De resultaten moeten met de bewoners gedeeld worden.
Met een volledig overzicht van alle (maatschappelijke) kosten en baten. Niets doen kan ook
duurzame voordelen hebben voor de samenleving.

Onze website
Er is zeer veel informatie beschikbaar rond deze kwestie en er komt met de dag meer bij. Om alle
bewoners van onze kant goed op de hoogte te houden hebben wij een website in het leven
geroepen:
www.burenvanlageweide.nl
Wij hebben ons als bewoners georganiseerd en laten de gemeente onze stem horen. Die stem wordt
met velen luider en sneller gehoord. Meld u daarom aan op de website.
U kunt ook direct contact met ons opnemen via: info@burenvanlageweide.nl

Waarom aanmelden op de website:
- U blijft per mail op de hoogte van de ontwikkelingen. U hoort persoonlijk, via de mail,
wanneer er inspraakmomenten zijn op voorgenomen besluiten.
- We delen samen meer kennis. Kennis en een brede vertegenwoordiging van bewoners zijn
sterke wapens van de democratie.
- U kunt direct meewerken aan een prettige woonomgeving.
- Uw e-mail adres wordt vertrouwelijk behandeld en niet met anderen gedeeld.
Wat wordt er van u verwacht:
U kunt ons steunen met een muisklik. U kunt ook actief worden:
Op 22 November is er vanaf 19.30 uur een Raadinformatieavond in het
Gemeentehuis ,Korte Minrebroederstraat 10. Komt allen!
Woon de volgende buurtenvergadering bij op donderdag 1 December 2011, in het
SEB gebouw Wattlaan 10, 3553 GX Utrecht, aanvang: 20.00 uur.

Waarschijnlijk woont u in een hechte gemeenschap.
Sta op en laat uw stem horen. Meld u vandaag nog
aan op: www.burenvanlageweide.nl
Een initiatief van “Buren van Lage Weide”

z.o.z.

