
Zomaar wat termen die nogal eens genoemd worden als het over windmolens gaat. 

En naar nu blijkt, niet zonder reden. 

Met stip bovenaan: draagvlak. 

Al te vaak blijkt dat de burgers NIETS in te brengen hebben. 

De moraal is volledig zoek, burgerbelangen worden niet meer behartigd. 

Verderop in dezelfde krant een diepgravend onderzoek met stuitende bevindingen! 

3 minuten is te kort om de details uit de doeken te doen, leest u het zelf, alle bescheiden zijn 

bijgevoegd. 

Wel onze eerste eis: wij willen volledige openheid van zaken, inclusief de namen en functies van de 

leden van het burger forum. 

En als de wet op de privacy dat verbiedt, dan is de inbreng van dat burger forum niet ter zake doende 

en mag geen rol spelen in de besluitvorming. 

In Houten maakten de bewoners goede afspraken met de gemeente over de voorwaarden waaronder 

de molens geaccepteerd zouden worden. 

De rechter beveelt overleg over nieuwe voorwaarden. 

Komt de gemeente er niet uit met de bewoners, dan legt de rechter nieuwe regels op. 

Maar er waren toch al afspraken? 

Deze zaak speelt nu. 

Laten we er voor waken niet in deze situatie terecht te komen. 

Dan kom je er uit met het lokale bestuur, maar dat wordt gewoon terzijde geschoven door landelijk 

bestuur. 

De Raad van State past gewoon de wet toe. 

Die is er niet, dus het windmolenpark komt er. 

Bewoners zien hun leven vergald worden en een aantal vertrekt. 

Ook een aantal is er letterlijk ziek van. 

Daarom onze eis: zet geen handtekening onder RES 1. 

0 als de zoeklocatie A12 er in staat. 

Er is geen weg terug! 

Met uw handtekening geeft u aan dat u instemt met de mogelijkheid. 

Tegenhouden gaat dan niet meer. 

Jarenlange procedures zullen volgen met als enig resultaat dat we elkaar het leven zuur maken. 

ER IS GEEN DRAAGVLAK! 

Dat is nu al bekend, daarom nu de zoeklocatie schrappen. 

Met geld worden investeerders gelokt. 

Participate, heet dat... 

Dat zal het graagvlak vergroten! 

Ja, vast... 

Vooral als die participanten ver van de windmolens wonen. 

Aan de andere kant van de plaats. 

Of gewoon elders in het land. 

Deze app kreeg ik gisteravond. 

Gaat over zakken vullen, maar ook over vertrouwen. 

Laten we ook maar transparant zijn over de bezoldiging van een wethouder. 

Naast de Eur.7.584,32 zijn er ook nog enkele vergoedingen en toeslagen. 

De meeste bewoners, wiens belangen u hoort te behartigen, moeten het doen met minder dan 

modaal. 

Daarom eisen we dat u ONZE belangen behartigt! 

Dat u in RES 0.1 heeft toegezegd mee te werken met Renswoude aan de zoeklocatie A12, was buiten 

de waard gerekend. 

Dat er veel verzet zou komen, was te voorzien. 

Dat we niet actief zijn geïnformeerd nemen we u kwalijk. 

Maar zet het recht en doe het juiste: teken RES 1. 



0 NIET als de zoeklocatie A12 daar in is opgenomen. 

Niet leuk he, die slagschaduwen. 

Went vast wel... 

En het geluid? 

Dat was gemiddeld binnen de norm. 

Dank voor uw aandacht, die zullen we mogelijk nog vaak van u vragen. 


