HET LAATSTE NIEUWS VAN
WERKGROEP TEGENWIND
Beste mensen,
Graag willen wij u er aan herinneren dat u nog een paar dagen de tijd heeft om bezwaar te
maken tegen het voorontwerp bestemmingsplan windpark in het Lage Veld.
Tot 16 december kunt u bezwaar maken door uw zienswijze/inspraakreactie in te dienen bij
de gemeente Culemborg. Maak vooral gebruik van dit recht.
Een voorbeeld en op welke manier u dit kunt doen is te vinden op onze website
www.tegenwindculemborg.nl onder het item BEZWAAR MAKEN.
Om u een idee te geven wat het kan betekenen om in de buurt van een windpark te wonen
is de uitzending van Eénvandaag van 8 december een aanrader. Een aanrader met een
onaangename inhoud.
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/windmolens-steeds-krachtiger-en-te-vaak-dichtbijwoonwijken-terwijl-dat-helemaal-niet-nodig-is/
LATEN WE MET ELKAAR EEN FLINKE SPAAK IN HET WIEL STEKEN VAN DEZE
LEEFOMGEVING VERPESTENDE WINDPARKPLANNEN EN MAAK BEZWAAR!
Het gebied waar de windturbines zijn gepland is veel en veel te klein!!
Om dit laatste op een beeldende manier te onderstrepen kunt u vanaf vandaag op onze
website (tegenwindculemborg.nl) beelden zien van de bestaande en toekomstige situatie. Hoe
het er nu uitziet met 3 windturbines (ashoogte van 80 meter/tiphoogte120 meter) en de
nieuwe situatie met 6 windturbines (180 meter ashoogte/270 meter tiphoogte).
Wij raden u aan geregeld onze website te bezoeken voor meer en actuele
achtergrondinformatie, de laatste nieuwsberichten en interviews in de verschillende media.
HOE VERDER
Als eerstvolgende stap wordt het zgn. Ontwerp Bestemmingsplan in februari ter inzage
gelegd. Maak ook dan vooral bezwaar door het indienen van een zienswijze. Wij zullen u
tegen die tijd uitvoerig hierover berichten.
Het is verstandig om alvast na te denken over juridische ondersteuning. Via uw
rechtsbijstandverzekering of door met meerdere lotgenoten een jurist om bijstand te vragen.
FINANCIËN
Tot nu toe hebben we zoveel financiële ondersteuning gekregen dat we alle activiteiten
kunnen bekostigen! Daar willen we u nogmaals heel erg voor bedanken. Op onze website
kunt u binnenkort zien waaraan het geld is uitgegeven en waaraan we het gaan uitgeven.

En….geeft u voor het ontvangen van het laatste nieuws vooral e-mailadressen door van
geïnteresseerden en
ZEGT HET VOORT WANT SAMEN STAAN WE STERK!

Tot slot: FIJNE FEESTDAGEN en een gezond 2021!

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Tegenwind
Website: www.tegenwindculemborg.nl
www.facebook.com/Tegenwindculemborg

