EnBEo zet nllndmolen
INOUTEN r Een van de drie Houtense windmolens is de
afgelopen drie nachten stilgezet, Dat heeft energiebedriif Eneco gedaan op last van de gemeente Houten. Dit gebeurde tot grote opluchting van bewoners,
die eindelijk weer konden slapen.

Het afstellen
van een wind-

molen duurt
.

NO$NïJE BEUMEfi
Energiebedrijf Eneco

is sinds de

komst van de drie molens langs het

Amsterdaó-Rijnkanaal bezig ze af
te stellen. Dat levert geluidsoverlast
op, waardoor omwonenden wakker

liggen.
De gemeente ging in de nacht van
woensdag op donderdag naar aanleiding van klachten van bewoners

zelf metingen verrichten bij het
windmolenpark - dat er sind.s juni
staat - en vroeg Eneco de molen die
het dichtst bij woonwijk De polder
staat van 24.00 tot 06.00 uur stil te
zetten. ,,Het woongenot van onze
bewoners gaat voor," laat gemeentewoordvoerder Jeroen pater weten.

Vandaag gaat de gemeente met

het

maanden.
Zolang maakt
zo'n molen
veel lawaai.

we geen televisie, hoewel mÍjn man

energiebedrijfbesprekenhoehetnu verknocht is aan voetbal,,'ïftelt
verder moet met de geluidsoverlast. Ditte puijk, die aan de veêrwagen-

,,Eneco is nog drie maanden bezig weg op 300 meter afstand van een
met inregelen. We willen niet dat in van de molens woont.
die periode heel Houten wakker Volgens puijk heeft twee maanli8t," zegt Pater.
den Hágen bij Eneco niet tot een op-
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Behalve met geluidsoverlast hebben maken heeft met de molens. Beïosommige bewoners sinds de komst ners die via de kabel terevisie kijken,
van de molens ook te kampen met hebben nergens last van. Ail""r,

televisiestoring. Het televisiebeeld mensen die in het buitengebied
springt over, bevat strepen of laat wonen en via digitenne televi;ie kijdubbel beeld zien. ,,Het is echt

ver-

ken, hebben een slechte verbinding.

schrikkelijk. Je krijgt er hoofdpijn sinds een van de molens is stilgevan. Als de molens draaien, kijken zet, heeft puijk beter g"rtap"rr-,ïlt

stll

hoefde eindelijk niet meer met oordoppen naar bed."
. Haar buurwouw Hannv van

Doorn zegt ook blij te zijn met de
actie van de gemeente. ,,Maar als ze

stilstaan, hoor je ze nogi'zegt Van
Doorn van de Inwonerspartlj Toekomst Houten (ITH). De Houtense
hoopt uitleg van Eneco te krijgen en
wacht in spanning af wat vandaag
uit het gesprek tussen de gemeente
en het bedrijf komt.
Marcel van Dun van Eneco benadrukt dat het bedrijf bezig is met het
inwerken en instellen van de molens en dat de bewoners geduld
moeten hebben. Hij verwacht dat
alle geluidsproblemen over een paar

maanden voorbij zijn. De televisiestoring hoopt h[j eerder opgelost te
hebben. ,,We gaan in gesprek met de
bewoners. Een oplossing zou kunnen zijn dat we een schotel op de
huizen bouwen,"
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