START ACTIES TEGEN WINDTURBINEPARK
’t Lage Veld, 29 oktober 2020
Beste buurtgenoten,
Tijdens de buurtbewonersbijeenkomst van 19 oktober – georganiseerd door het
Bewonersplatform en werkgroep Tegenwind - hebben we met elkaar de stand van zaken
doorgenomen en keuzes gemaakt voor het vervolgtraject.
De conclusies zijn:
-

-

We gaan niet verder onderhandelen met de initiatiefnemers van het
windturbinepark over de vraag of er 5 of 6 turbines komen in ‘t Lage Veld. De
besprekingen die wij met ze hebben gehad (de zogenoemde gebiedstafels) hebben
niet geleid tot overeenstemming.
We blijven bij ons standpunt: géén windturbines! Als het echt niet anders kan, dan
drie, hooguit vier turbines. Het buitengebied is veel te klein voor een windpark.
Aantasting van onze gezondheid, het mooie landschap en de natuur is onacceptabel.
We gaan nu actievoeren. Het windparkplan van de gemeente en de initiatiefnemers
moet bij zoveel mogelijk bewoners in de wijde omgeving bekend worden. Daarom
gaan we borden rondom het gebied plaatsen, folders verspreiden (met name in
Parijsch) en starten we een Facebookpagina en een website:
www.tegenwindculemborg.nl.

Wat kunt ú doen?





Deze informatie zoveel mogelijk verspreiden
Bezwaar maken tegen het voorontwerp bestemmingsplan. Dit plan verschijnt 4
november o.a. in de Culemborgse Courant (www.culemborgsecourant.nl) en ligt het
vanaf 5 november bij de Gemeente ter inzage (www.culemborg.nl) en op onze
website: www.tegenwindculemborg.nl. We hebben dan 6 weken de tijd om bezwaar
in te dienen (in ambtelijke taal wordt dat een ‘zienswijze’ genoemd). Op onze website
komt een voorbeeld te staan.
Actievoeren kost geld. Wij betalen als actiegroep de protestborden, folders enzovoort.
Dat loopt in de honderden euro’s. We willen u vragen ons financieel te steunen met
een bedrag van € 10,00. Uiteraard mag het ook meer zijn. Het rekeningnummer vindt
u vanaf 5 november op de website. Wij maken hierop ook inzichtelijk waar uw en ons
geld aan besteed wordt.

Laten we met elkaar strijden voor het behoud van een gezonde en
mooie leefomgeving.
Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Tegenwind
Vertegenwoordigers Bewonersplatform
www.tegenwindculemborg.nl
bewonersplatformlageveld@gmail.com

