
Het debat over winOmotens gisteravond in Winkel van Sinkel onder leiding van Felix Meurders'
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Onder leiding van Presentator
Felix Meurders gingen Saskia ICuit
van initiatiefnemer Energie U en

Jan Sakko van de kritische bewo-
nersgroep Buren van Lage Weide
met elkaar in de debat. De zaal kon
meepraten en ook oP TWitter werd
volop meegediscussieerd.

DECIBEL
Hans Geleijns van onderzoeksbu-
reau LBPISIGHT vertelde dat het
maximale geluid van de windmo-
lens bij de dichtstbijzijnde wonin-
gen (op zo'n 7OO meter afstand)
's nachts maximaal 45 decibel oP de
gevels zal zijn. ,jler vergelijking: trei-
nen maken meer geluid."

Toch leek een meerderheid van de

aanwezigen in de zaal niet blij met
het plan.
Positieve geluiden waren er ook. ,,Ik
vind een windmolen juist mooi," be-

toogde Bart Meerman. De Zuilense
Corine Laakvertelde onlangs bij een

bestaand windmolenPark te hebben
geluisterd. ,,Ik hoorde helemaal
niets."

Jeroen Têrhouten vindt de discus'
sie over waardedaling onzin. Ik ben
al 30 jaar woningbezitter' Er is altijd
ontwikkeling: bomenkaP, meer Par-
keren. Woningwaarde verandert
voortdurend." Daar was mewouw
Akkerman, die oP de windmolens
zou gaan uitkijken het niet mee
eens. ,,Waardedaling van tien Pro-
cent is heel veeli'

Verhifïe discu$sie 0rl8r utindmolenplan
I-ITRËCFIT o Vurige pleidooien voor
windmolens en scherPe argumen-
ten tegen windmolens op industrie-
terrein Lage Weide. Het onderwerP
lééft in Utrecht, zoveel werd duide-
lijk tijdens het stadsdebat in de

Winkel van Sinkel, dat bijgewoond
werd door 275 Utrechters.

Een luid applaus kreeg een emo-
tioneel betoog van mel'rouwAkker-
man uit Zuilen. ,is Nachts zullen de

windmolens wél te horen zijn. Uit
Houten komen nu al klachten over
de windmolens. Worden wij dan
ook afgedaan als klagers? Want die
mensen uit Zuilen klagen altiid"'
sprak ze. ,,We hebben al veel last van
de bedrijven oP Lage Weide. Het
wordt er maar doorheen geduwd."


