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Beste lezers,
Jullie hebben allemaal aangegeven tegen de plaatsing van windmolens langs de N33 te zijn en daarom
ontvangen jullie deze Nieuwsbrief.
DE EERSTE KLUS IS GEKLAARD:
Het zit er op: TegenwindN33 hield 12 oktober onder geweldige belangstelling de laatste van 5 voorlichtingsavonden
voor bewoners. Wij waren te gast bij de Gemeente Veendam, in de prachtige raadszaal. Zoals bekend is de gemeente
eveneens fel tegenstander van de plannen aan de N33.
Wij vinden in hen dan ook een waardige medestander.
Wij zijn blij met de honderden steunbetuigingen, handtekeningen, e-mailadressen en donaties!
Maar nu moeten wij verder: de plannen komen in een concretere fase en wij als TegenwindN33 gaan samen met u
de uitdaging aan om te komen tot een verplaatsing van het windmolenpark.
Ons motto voor de komende tijd zal zijn: GEEN WINDMOLENS BINNEN EEN STRAAL VAN 2 KILOMETER VAN ONZE
HUIZEN.
DE STARTNOTIE IS UITGEBRACHT:
KDE Energy en Blaaswind hebben de startnotie ter inzage gelegd:
http://www.senternovem.nl/mmfiles/2011-0926%20Concept%20Notitie%20reikwijdte%20en%20detail%20Veendam%20definitief%20PDF_tcm24-353882.pdf
Ook in de gemeentehuizen van Veendam en Menterwolde ligt een versie ter inzage.
Op 25 en 26 oktober kunt U de plannen van Blaaswind/KDE Energy voor het windmolenpark N33 bekijken. Deze zgn.
inloopavonden zijn bedoeld om de bevolking voor te lichten vanuit het STANDPUNT van de initiatiefnemers. U kunt
er vragen stellen en eventueel ook direct een zienswijze over het plan indienen.
Dit kan ook later nog, MAAR UITERLIJK TOT 24 NOVEMBER!!!
In de zienswijze zal moeten staan wat u onderzocht wilt hebben in de m.e.r. (Milieu-effect-rapportage).
TegenwindN33 zal ook aanwezig zijn, niet in de zaal van de initiatiefnemers, maar wel op de locatie.
Wij kunnen de keerzijde van de medaille voor u belichten en u helpen met het opstellen van een zienswijze.
U zult ons zeker niet over het hoofd zien.
WIJ ROEPEN U BIJ DEZE DAN OOK OP OM MASSAAL NAAR DE INLOOPAVONDEN TE KOMEN. HET IS UW EERSTE
MOGELIJKHEID OM RECHTSTREEKS AAN DE INITIATIEFNEMERS DUIDELIJK TE MAKEN WAT WIJ MET Z’N ALLEN
VAN DE PLANNEN VINDEN.
LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN, DE TOEKOMST VAN UW WOONOMGEVING STAAT OP HET SPEL!!!!!!!!!!!
WINDTURBINE SYNDROME:
Als laatste willen wij in elke nieuwsbrief een aspect van windmolenparken belichten. Deze informatie is vaak nog niet
voldoende bekend. Wij zien het als onze taak deze te verspreiden zodat mensen volledig geïnformeerd worden, iets
dat door de overheid wordt nagelaten.
Het aspect dat we deze keer belichten is het WIND TURBINE SYNDROME. Hierover heeft de Amerikaanse dokter
Nina Pierpont een boek geschreven. Het is een verzameling klachten die mensen, die gedwongen zijn dicht bij een
windmolenpark te wonen, ervaren. De klachten variëren van hoofdpijn, duizelingen, oorsuizen en hartkloppingen tot
chronische slapeloosheid en daarmee gepaard gaande stress, hoge bloeddruk en concentratiestoornissen. Steeds
vaker worden daarbij de Laag Frequente geluiden die grote windturbines uitzenden, genoemd als oorzaak.
In deze link kunt u een kort filmpje bekijken van een Australisch echtpaar dat gedwongen werd om huis en haard te
verlaten, omdat Wind Turbine Syndrome hen het leven onmogelijk maakte:
http://www.epaw.org/victims.php?lang=en&article=t9 ( als de link niet opent, dan even kopiëren en plakken in de
bovenbalk van uw computer.)
Dit IS geen op zichzelf staand geval. Er zijn wereldwijd vele mensen die onder invloed van windturbine-installaties
chronisch ziek zijn geworden. Deze mensen krijgen nog steeds op overheidsniveau geen erkenning voor hun
klachten.

