NÉÉ, GEEN WINDPARK NABIJ PARIJSCH
De gemeente Culemborg wil 6 enorme windturbines van 270 meter (haast net zo hoog als de
Eiffeltoren) bouwen aan de rand van Culemborg, iets ten zuiden van de provinciale weg N320. Dat
heeft gevolgen voor heel Culemborg en zeker voor uw omgeving.

Door de enorme hoogte van de windturbines krijgt u als bewoner last van slagschaduw
en wellicht geluidsoverlast.

De gevolgen daarvan zijn hetzelfde als in heel Nederland waar in de nabijheid van
woningen windturbines worden geplaatst: de woningprijs daalt. Ook blijkt uit steeds meer
onderzoek dat windturbines tot gezondheidsschade leiden.

Een windpark in ’t Lage Veld met 6 turbines van 270 meter betekent dat het laatste
stukje buitengebied van Culemborg wordt vernietigd. Met alle gevolgen voor de natuur,
omwonenden en recreanten.


Wij – de ondertekenaars van deze flyer ‐ verzetten ons tegen dit windpark.


Daarom zijn we in gesprek gegaan met de gemeente en de initiatiefnemers Eneco en
Vrijstad Energie. Maar naar onze mening is in het geheel niet geluisterd. Integendeel: de
initiatiefnemers gaan voor een maximale opbrengst met een maximaal aantal en maximale
hoogte in een kwetsbaar buitengebied.

Overigens: de lokaal opgewekte energie gaat rechtstreeks naar het landelijke
energienet.

U kunt tegen deze dreigende plaatsing in het verweer komen. U kunt bezwaar aantekenen op het
voorontwerp Bestemmingsplan van de Gemeente Culemborg dat vanaf 4 november is in te zien in het
Stadskantoor, de gemeentelijke website en de Culemborgse Courant.
U heeft tot 15 december 2020 de tijd.
Op onderstaande website en op de site van de gemeente kunt u zien hoe u een bezwaarschrift (in
ambtelijke taal ‘een zienswijze’) kunt indienen. Op onze website vindt u ook meer informatie over het
windpark.

Géén megawindturbines in ’t Lage Veld aan de rand van Culemborg!
Werkgroep Tegenwind en Bewonersplatform ’t Lage Veld
bewonersplatformlageveld@gmail.com

Plak deze flyer goed zichtbaar op uw raam of voordeur.
Voor meer informatie kijk op onze website:

WWW.TEGENWINDCULEMBORG.NL

