Geachte statenleden, commissieleden,
Na u diverse malen te hebben gemaild en eerder een keer te hebben toegesproken
sta ik hier weer.
Ik sta hier omdat ik hoop u te laten inzien dat het over mensen gaat waarover beslist
gaat worden. Daar zou het in ieder geval over moeten gaan. Over mensen.
Bewoners van de Provincie Limburg.
Nogmaals, burgers in Boekend en Blerick hebben het ook het beste voor met het
klimaat en milieu. We zijn ook niet tegen windmolens, of beter gezegd windturbines.
De afmetingen overstijgen het woord molen wel.
Maar wij hebben het ook het beste voor met ons dorp, onze wijk, de plek waar we
ons leven hebben opgebouwd en waar we met plezier in alle gezondheid wonen en
willen blijven wonen.
Daarom zoeken we contact met jullie, politici.
Omdat we oprecht bezorgd zijn dat commerciële windenergiebedrijven en de
overheid over de rug van ons, bewoners, besluiten nemen. Je zou dit zelfs een
gevecht tegen misbruik van macht kunnen noemen.
Dit inspreekrecht is prachtig, maar op de een of andere manier voelt het voor mij ook
als een zoethoudertje in deze kwestie, zeker wanneer ik in De Limburger lees:
‘draagvlak is mooi maar niet nodig. Bezwaren van omwonenden worden weggewuifd.
Er moet een hoger doel bereikt worden’.
En dan nu het schrijven van Actiegroep Windturbines Blerick van 18 september:
locatiestudie zoekgebieden voor windenergie Provincie Limburg van 16 augustus jl.,
Hieruit blijkt dat er sprake is van veel onjuistheden, weglatingen, halve waarheden,
onzorgvuldigheid, verkeerde interpretaties. Willens en wetens? Ik hoop dat u dit
schrijven en de andere aangereikte informatie zoals de zienswijzen van de A.W.B.
van mei en juli dit jaar, het rapport van Peutz, enz. enz. daadwerkelijk heeft gelezen.
Ik ga er in ieder geval niet meer als vanzelfsprekend van uit. Daarvoor is te vaak
gebleken dat dit niet het geval was. Waar moet ik als burger dan nog vertrouwen uit
putten, wat heb ik er dan aan dat men mag schrijven, mailen, reageren, als er dan
alsnog niks mee gedaan lijkt te worden. Ik word er bepaald mismoedig van.
De datum waarop gestemd gaat worden over Windpark Greenport Venlo komt nu
heel dichtbij. Ik roep u nogmaals op om de belangen van duizenden bewoners van
Blerick en Boekend niet uit het oog te verliezen en te kiezen voor de optie om voor
de 5 gewraakte turbines een andere plek aan te wijzen.

Dank voor uw aandacht

