
    

 

  
 

Ter compensatie van de  
CO2 bom 

 “RWE Eemscentrale”

 
Moeten wij  de  

“RWE windturbine” 
 ellende betalen. 

 
Turbines draaien niet op wind, 

maar op subsidie!! 

Men zegt: 
Waar strijden jullie voor? 
Ze komen er toch wel.  
Alles is al geregeld. 

  
Laat u niet misleiden! 
We hebben volop kansen! 
Er zijn alternatieven! 
Er is geen draagvlak! 
We hebben het wetboek aan onze kant! 
Dus: Doe mee 
Want: 

Samen staan we sterk! 
 

Laat dit niet gebeuren! 

Bescherm uw omgeving 
 en u zelf met uw 

rechtsbijstandsverzekering  

Stormmeeden en 
Tegenwind n33  

Luiden de noodklok 



                       

Met een rechtsbijstandsverzekering is meedoen 

 gratis !   

Niets te verliezen dus en alles te winnen! 

Beschermrecht ! 
 
Storm Meeden en Tegenwind n33 zijn hard aan ’t werk 
voor een Turbinevrije omgeving. In het verleden heeft u 
zichzelf al eens de vraag gesteld of u, uw gezin en 
omgeving moest beschermen. Als u een 
rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten en hier al 
jaren voor betaald; is het nu tijd om ‘m in te zetten. Het 
voorwerk hebben wij al voor u gedaan, een 
inschrijfformulier maakt de aanvraag eenvoudig. Ook kan 
uw vakbondslidmaatschap ingezet worden. 
Maak er gebruik van !!! 
 
“Voor niets gaat de zon op” 
We maken veel kosten die vaak uit eigen zak worden 
betaald. 
Is het u ook wat waard om in een rustige en gezonde 
omgeving te blijven wonen ? 
Steun ons dan met een donatie ! 
Ieder bedrag is welkom. Deze donatie staat los van de 
verzekering, maar maakt het mogelijk dat Tegenwind n33  
en Storm Meeden zich voor u en een leefbare omgeving 
kunnen blijven inzetten.  
 

De belangrijkste nadelen op een rij 
1. De waarde van je woning daalt. 
2. Of erger je woning wordt onverkoopbaar. 
3. Geluidsoverlast, slapeloze nachten. 
4. Het uitzicht wordt verpest. 
5. Risico’s van laagfrequent geluid. 
6. Slagschaduw. 
7.Vogelsterfte.  
 

Nadelen van windenergie 

Windturbines leveren geen bijdrage in verlaging van 
CO2 uitstoot. 

De variabele stroomproductie zorgt voor een 
instabieler stroomnet en lager rendement bij de back-
up centrales. 

Er zijn onderzoeken die wijzen op ziekmakende 
effecten van windturbines. 

Hoge kosten van windenergie, zonder subsidie (die 
we met zijn allen betalen) draait er geen windturbine.  

De stroomproductie van de turbines wordt bewust te 
hoog voorgespiegeld. 

 


