Vooropgesteld: Dorpsraad Boekend staat positief tegenover alle vormen van duurzame energie, zoals
bv. windenergie en zonne-energie.
Het geplande windmolenpark zoals geschetst vinden wij echter een brug te ver en in de huidige vorm
onacceptabel.
Redenen hiervoor:
1. 5 van de 9 geplande windmolens worden buiten het voorkeursgebied van de Provincie
geplaatst, terwijl er een gigantisch achterland is met voorkeur.
2. De gezondheidsrisico’s door infrasoon geluid en laagfrequent geluid worden door meerdere
rapporten onderbouwd en niet benoemd en van tafel geveegd.
Dit tot onze verbijstering waarbij er voorbij wordt gegaan aan de belangen van de
gemeenschap Boekend en een groot gedeelte van Blerick
U als raad heeft de plicht ook de belangen van deze grote doelgroep te behartigen en niet
alleen de economische belangen mee te laten wegen.
In reactie op een van de zienswijze van de gemeente wordt een bepaalde mate van ernstige
hinder geaccepteerd. U begrijpt dat dit voor ons onacceptabel is. Wij willen gewoon een
leefbare situatie voor alle inwoners.
Een verantwoording die u als volksvertegenwoordiger hebt.
3. De geplande windmolens zorgen voor onherstelbare schade aan de natuur in de directe
omgeving. Te noemen hierbij de Crayelheide en Koelbroek. Dit is voor Limburg een uniek
landschap wat gekoesterd dient te worden. Daarnaast kunnen inwoners van Venlo hier
recreëren en vormt dit ook een natuurlijke buffer voor de Boekend en Blerick voor het
oprukkende industrieterrein.
4. Het Dorps OntwikkelingsPlan, wat is opgesteld gezamenlijk door de inwoners van de
Boekend en de gemeente Venlo, wordt hierdoor van tafel geveegd.
Wij voelen ons als Boekendse gemeenschap……………………. serieus genomen.
O.b.v. deze argumenten vinden wij het windmolen park in de huidige vorm onacceptabel en dienen
de 5 Zuidelijkste windmolen geschrapt te worden.
Mocht onverhoopt het plan toch doorgaan, zullen wij alle mogelijkheden benutten om deze
windmolens stil te leggen.
Bij ons gaat gezondheid voor alles.
Bedankt voor uw aandacht
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