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Kaarten voor gesprek zrtnin mum van tijd weg
UTRECHT r Niet alleen in Zuilen, maer ook in Leidsche
Rijn blijken windturbines omstreden. Het stadsge-
sprek over de turbines op Lage Weide, woensdag in
de Winkelvan Sinkel, was in een mum van tiid uitver-
kocht. Ook op intèrnet vliegeri voor- en tegenstanders
elkaar in de haren. ffiAftffi't*N €pFtrus

Het Stadsgesprek is een initiatief
van de gemeente, naar aanleiding
van een advies van de'Klankbord-
groep' die meedacht over de komst
van de windniolens.

Voorstanders zweren vooral bij de
komst van schone energie. Tegen-
standers vrezen geluidshinder, hori-
zonvervuiling en waardedaling van
hun huizen. Zij vinden dat derge-
lijke grote windmolens niet thuisho-
ren op zo'n korte afstand van wo-
ningen.

Na een druk bezochte informatie-
avond in Leidsche Rijn, afgelopen
dinsdag, vlogen binnen een dag de
resterende 75 kaarten weg. Ook
werd een facebookpagina gemaakt
tegen de komstvan de windturbines
op deze plek. llet account telt meer
dan honderd volgers.

,,Wij zijn niet tegen windmolens
of groene energie," benadrukken de

initiatiefnemers.,,Wat we alleen niet
begrijpen is waarom de windturbi
nes op zo'n beetje het drukste en
dichtstbevolkte plekje van Neder-
land moet komen. We hebben ook al
de A2 naast ons en het spoor. Doe
dit liever op een plek waar geen
30.000 mensen in een straal van 2
kilometer wonen."

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft
de windmolens tot nu toe niet ge-
agendeerd, maar stelt dat er even-
veel voor- als tegenstanders zijn in
de wijk.

Utrechters kunnen tot en met 13

september hun mening over de
windmolens bij de gemeente ken-
baar maken.

Mensen die te laat waren met
aanmelden kan het Stadsgesprek,
kunnen dit live volgen op
www.utrecht.nl/windmolens.
un,reageren@ad,nl

Het is nog net niet zoals bij een pop-
concert, maar de kaartjes voor het
stadsgesprek over windenergie ziin
weggevlogen, bevestigt gemeentelijk
woordvoerder Ingrid van der Aa.
,,\Me merken dat het leeft. Alle 275
kaarten zijn vergeven, drie kwart
van de belangstellenden komt uit
Ztljlen en Leidsche Rijn."

Dat zijn precies de wijken die
grenzen aan de beoogde locatie voor
zes windmolens op Lage \{'eide.

Onder leiding van Felix Meurders
gaan betrokkenen, belanghebben-

den en experts in gesprek met
raadsleden over de voorgenomen
plannen voor Lage Weide.
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