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Is dit straks uw uitzicht? 230 meter hoge windmolens
(2 domtorens op elkaar) aan de overkant van de snelweg.
Laat van u horen, nu het nog kan!
De directe gevolgen voor u:
• Slagschaduw in uw achtertuin, tot diep in de kern van De Meern
• Geluidshinder als u slaapt, slaapstoornissen
• Rode hinderlijke knipperlichten in het donker
• Trillingen die uw lichaam opmerkt (laagfrequent geluid) en die serieuze
gevolgen hebben voor uw welzijn: denk aan prikkelbaarheid, hoofdpijn
• Waardedaling van uw woning
In vier van de zes scenario’s (link scenario’s: https://bit.ly/2QjnqyO) die nu uitgewerkt
worden, staan windmolens met een bladhoogte van 230 meter aan de rand van De Meern
gepland. In een scenario staan zelfs drie hoge windmolens van 230 meter! Inmiddels wordt
het steeds duidelijker – mede door de uitspraak van wethouder Van Hooijdonk in de media –
dat er flink gestuurd wordt op maximaal rendement, de hoogste windmolens. Deze hoge
windmolens – eerder alleen nog op zee geplaatst – worden mogelijk voor het eerst in een
verstedelijkt gebied geplaatst met alle (niet eerder ervaren) geluid- en slagschaduw effecten
van dien.
Wat kan u doen?
• Aanmelden (voor 7/10 doen) voor de werkbijeenkomst van de gemeente Utrecht op 9
oktober (La Place De Meern) en daar uw stem laten horen: www.utrecht.nl/rijnenburg
• Een email sturen als u vragen heeft of op de hoogte gehouden wil worden door ons:
energiepanel@parkhetgroenelint.nl
Het Energiepanel staat voor duurzame energie in combinatie met woongenot en onze
deelnemers wonen in Veldhuizen, Oud De Meern, Batau Nieuwegein en Reijerscop De Meern/
Harmelen. Wij hebben een duurzaam energiescenario ontwikkeld – zonder windmolens, met
goed rendement. Ons plan is nog niet in de scenario’s opgenomen omdat het geen hoge
windmolens bevat. Meld U aan voor onze info-bijeenkomst in De Meern op 23 oktober of 1
november van 19.30 – 21.30 uur: energiepanel@parkhetgroenelint.nl. Wij vertellen u graag
meer over ons energieplan, zonder hoge windmolens: www.parkhetgroenelint.nl.

