
Hulp bij het invullen van het bezwaarschrift

U kan de argumenten kiezen die voor uzelf van toepassing zijn en invullen op het bezwaarschrift. 

Gelieve uw ingevuld en ondertekend bezwaarschrift te mailen naar weetwatwaait@gmail.com of te bezorgen aan één van onderstaande personen:

Herman Verberckmoes/Kristel De Schutter, Lomeerstraat 23 -- Ines De Clippeleir, Bankveldstraat 22 --

Bart Van Havermaet, Denstraat 79 bus B (aan het grote infobord) -- Patricia Clement, Kouterlaan 15 

 

Ik  woon op …... meter van de te plaatsen windmolen(s)

Ik heb een eigendom met woning op …... meter van de te plaatsen windmolen(s)

Ik heb landbouwgrond op …. meter van de plaatsen windmolen(s)

Ik beoefen regelmatig een hobby/vrijetijdsactiviteit in de buurt van de te plaatsen windmolen(s)

Ik ben beroepsmatig werkzaam op …. meter van de plaatsen windmolen(s)

Ik beoefen een 'vliegende hobby' zoals duivenmelken, deltavliegtuigjes,… die in deze buurt onmogelijk wordt

Ik stel personeel te werk in de buurt en hun arbeidsvoorwaarden dien ik te kunnen garanderen (geluid, slagschaduw,…)

Ik ben landbouwer in de buurt: werken op het land, veestallen wordt gevaarlijk en hinderlijk door geluid, slagschaduw,…

Ik heb een weide met paarden vlakbij, dieren worden gehinderd door geluid en slagschaduw

Ik heb een visput vlakbij, impact door de trillingen op mijn vissen (verhoogde sterfte)

Ik heb een visput vlakbij, door het pompen tijdens het plaatsen van de enorme funderingen zal het water in mijn vijver zakken of zelfs verdwijnen - sterfte vissen

Ik heb een B&B en kan geen rust meer garanderen aan mijn klanten

Ik heb vrienden/familie in de buurt van de geplande windturbines en kom daar dus regelmatig langs

Geluid/Verlichting/Trillingen

Geluidshinder (geen constant geluid, maar impulsgeluid zoals druppelende kraan) verstoort de nachtrust

Infrasoon geluid - verstoorde nachtrust leidt tot stress en depressie

Infrasoon geluid - Impact op huisdieren -  Gehoorzin honden/katten

Infrasoon geluid - Hoogsensitieve persoon wordt hier ziek van

Infrasoon geluid - Kinderen/Volwassenen met autisme kunnen niet meer functioneren (kunnen niet tegen bewegende wieken)

Mijn (klein)kind met autisme kan niet meer blijven overnachten door het infrasoon geluid en trillingen (+ kan niet tegen de bewegende wieken)

Extra geluid bovenop het geluid van de N41 - Nu reeds veel extra geluid door het rooien van bomen en struiken

Ik ben hartpatiënt  en de hinder bij het slapen veroorzaakt stress en verdere hartproblemen

Ik slaap met mijn raam open, dit zal niet meer mogelijk zijn wegens overschrijdende geluidsnorm

Gebrek aan objectiviteit van de studies die aantonen dat voldaan wordt aan de geldende geluidsnormen

De verlichting die voorzien wordt zal constant in mijn slaapkamer flitsen - Verstoorde nachtrust

Geluidsnormen van windmolens zijn minder streng dan algemene geluidsnormen wat een discriminatie inhoud en niet conform de Europese richtlijnen

Effect laag-frequent geluid op schoolkinderen - 2 lagere scholen binnen de slagschaduwzone  - speelplaats

Ik kom heel regelmatig op bezoek bij mijn vrienden en bij mooi weer zitten we steeds in de tuin, dit zal niet meer mogelijk zijn door geluidshinder

Slagschaduw



Stroboscoopeffect (extra risico indien epilepsiepatiënt)

Verstoorde nachtrust door 'maneslagschaduw'

Impact slagschaduw op zonnepanelen - minder opbrengst

Verlies van genot van tuin door slagschaduw en geluidsoverlast - Tuin valt niet onder regelgeving 8uur/jaar. Slagschaduw in tuin is onbeperkt.

Ik kom heel regelmatig op bezoek bij mijn vrienden/familie. Bij mooi weer zitten we altijd in de tuin, dit zal niet meer mogelijk zijn door de slagschaduw

Veiligheid - Wiekbreuk/ijsvorming

Veiligheid: gevaar bij ijsvorming door weggeslingerd ijs (tot wel 400 meter ver)

Veiligheid: gevaar bij defect of breuk van de windmolens - wiekbreuk

Fiets- en wandelroute die gebruikt wordt door gezinnen 

Pas aangelegde fietsostrade waar dagelijks kinderen naar school fietsen en mensen naar hun werk rijden, is niet meer veilig

Pas aangelegde fietsostrade zal gebruikt worden als toegangsweg - niet meer veilig voor de fietsers

Chiro maakt dikwijls gebruik van fietsostrade en weg binnendijk om zo het natuurgebied te betreden

Ik gebruik de mountainbike route die onder windturbine 2 ligt

Ik heb een visput waar ik kom om tot rust te komen en om van de natuur te genieten, waarvan de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden

Reflectie en weerspiegeling van de zon op de wieken, verblindingseffect vanop fietsostrade en N41

Jeugdbeweging/chiro kan niet meer veilig in deze omgeving spelen 

Mijn kind/kleinkind speelt bij SK Grembergen. Hoe kunnen we zeker zijn dat het nog veilig is van daar te voetballen?

Wij brengen jaarlijks een bezoek aan de lammetjes bij de schapenhouderij. Hoe veilig is dit nog?

Waardevermindering

Waardevermindering van mijn eigendom door nabijheid van windmolens

Mijn huis staat op minder dan ..... meter van de windturbine en zal niet meer verhuurd geraken aan de normale waarde

Mijn huis staat op minder dan .... meter van de windtrubine en zal niet meer verkocht geraken aan de normale waarde

Natuur

Hinder en sterfte van vleermuizen, buizerds, steenuilen, 

Vogels worden verjaagd en zoeken een andere broedplaats en verdwijnen zo uit ons eigen mooie natuurgebied

Vogelvliegroute Scheldebocht 

Heeft invloed op de bijen - bijenweides in Lomeersstraat en op de geplaatste bijenkasten 

Visuele aspect - Ruimtelijke ordening

Visuele hinder, uitzicht wordt tenietgedaan

Ik werk van thuis en het raam van mijn bureau kijkt uit op de windmolen - slagschaduw, uitzicht, lichtflitsen door bebakeningslicht in de ochtend en 's avonds

Verlies van genot van tuin door slagschaduw en geluidsoverlast - Tuin valt niet onder regelgeving 8uur/jaar. Slagschaduw in tuin is onbeperkt.

Past niet in de (landelijke) omgeving



Wetgeving/Beleid

Vlarem-II Wetgeving is verouderd en een vergelijkbare wetgeving werd in Wallonië onwettig verklaard. 

Duitsland past afstandsregels aan omdat er bewijzen zijn van gezondheidsklachten - Waarom staat Vlaanderen dit dan nog toe op minder dan 250M van huizen?Wij willen geen windturbines naast onze natuurgebieden, zonder dat hier eerst vooraf op gemeentelijk niveau een proactieve studie is gemaakt naar geschikte locaties. Deze locatie staat niet 

ingetekend op het laatste Gemeentelijk Structuurplan

Gebrek aan lange termijn visie - Er is geen duidelijk beleid

Subsidies/Colruyt-groep

Colruyt zet deze windturbines enkel omdat ze subsidies krijgen en hiermee winst maken

Colruyt gebruikt de opbrengst voor eigen gebruik en niet voor de gezinnen/omwonenden van de buurt

Colruyt doet geen echte participatie want zijzelf blijven grootste aandeelhouder.  Het beslissingsrecht ligt dus bij hen en niet bij de participant

Andere

Negatieve invloed op mijn levenskwaliteit

De hoogte van de windturbine heeft een enorme impact op de nabijgelegen woningen
Wij staan mee achter alternatieven zoals zonneakkers die geen impact hebben op de omwonenden


