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Geachte mensen, 

 

Om maar mee te beginnen, ik ben niet tegen de vooruitgang omtrent  het klimaat akkoord. 

Wel ben ik er tegen om NederLAND vol te zetten met zeer hoge windmolens, al Helemaal in onze achtertuin langs 

de A12 

Ik zal proberen mijn standpunt  in deze uit te leggen. 

 

Mijn woning staat in Veenendaal west, een wijk waar ik met veel plezier woon. Om dat woongenot te  handhaven of 

zelfs te verbeteren is er in de achterliggen 20 jaar gestreden naar het ondergronds brengen voor de hoogspanning 

kabels die over Veenendaal heen hangen. Deze kabels hebben en hadden een negatief effect op de algehele 

gezondheid van mensen. Het komt zo dicht bij dat het zelfs mijzelf getroffen heeft. Helaas ben ik 3 x getroffen door 

een TIA, en 2x getroffen door een Herseninfarct, arbeidsongeschiktheid is hiervan het gevolg. Verbanden met de 

kabels zijn nooit aangetoond, echter ik sta in deze niet alleen er zijn meerdere gevallen bij mij bekend. Dit heb ik 

toendertijd bij de GGD en huisarts gemeld en daar is het toen bij gebleven.( welke belangen zouden hier een rol 

hebben gespeeld?) 

De beslissing om de hoogspanningskabels dus ondergronds te maken deed mij erg goed.  

 

Deze beslissing is nog niet uitgesproke,  als wij in Veenendaal het bericht ontvangen over de plannen van Zeer Hoge 

Windmolens langs de A12. 

 

Op deze manier wordt mijn en ons woongenot in Veenendaal West weer aangetast, denk aan de Natuur en de 

Gezondheidsklachten. Windmolen horen op Zee of aan de Kust waar het toch bijna altijd waait.  

 

Wellicht zijn er ander mogelijkheden om aan ons energie vraag te voldoen, denk hierbij aan zonne-energie op alle 

daken van huiseigenaren en bedrijven in Veenendaal. 

 

Ik hoop hiermee mijn stem te laten horen, 

 

Groet van Anthon Vos  
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