Ueef
zorgen om windmotenpla" f;ï

UTREGHT r Veel bewoners
van Zuilen vrezen geluidsoverlast van windmolens op industrieterrein Lage Weide. Dat
bleek gisteravond op een

i;;tr"enden

drukbezochte informatiebijeenkomst. Uitgesproken voorstanders in de
buurt zijn er ook,
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Nanneke Linders en haar partner
wonen ongeveer een jaar Zuilen. Er
hingen tijdens de aankoop van het
huis wat posters achter de ruiten
van huizen, maar erg druk hadden
ze zich er niet om gemaakt. Dat is
veranderd, nu de gemeente het plan

wil doorzetten om zes 150 meter
hoge windmolens te plaatsen. ,,Wij

wonen op ruim een kilometer af_
;tand," heeft Linders uitgerekend..
,Ikwees het geluid als de wind onze

kant op waait. Een constant geroem. Hoe goed is het daadwerke-

ijk onderzocht? Ik ben bang dat

de

rnderzoeken misschien te rooskleuig zijn uitgevoerd."

JTANDPUNTEN

Voor en tegenstanders van windturbines kwamen gisteren bijeen
op een informatieavond van de
gemeente. Met de hand in de
achterzak Yet van den Bergh.

lientallen bewoners kwamen af op
le door de gerneente georganieerde informatiebijeenkomst in de
|ethelkerk. Voor alle standpunten
vas ruimte. Aan de ene kant van de

beeld van de windmolens doet geen

ie Energie [I, die de windmolens

windmolens maken geluid. Maar er

aal stond een standje van coóperairil bouwen.

Achterin mocht de kriische bewonersgroep Buren van
age Weide het standpunt verkonigen. Ertussen stonden deskundige
redewerkers van de gemeente die
esgewenst uitleg gaven over de on_
erzoeken die zijn gedaan.

Oud-wethouder van Leefbaar
Itrecht Yet van den Bergh woont
ok in de buurt en is voorstander

Zij is voor. Foro
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van het plan. Sterker nog: ze zinspeelt op een actie. ,,Het huidige

recht aan de werkelijkheid.

Ja,

is al veel herrie, het hoort bij de
stad. Moeten we dan ook een bedrijf

dat geluid maakt en zich hier wil
vestigen tegenhouden? Dat is dan
de consequentie. Ik vind dat we de
kans moeten grijpen om ons minder
afhankelijk te maken van andere

energiebronnen."
De tegenstanders van de turbines
zijn in de meerderheid. Buurtbewo-
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ner Paul Aarts zet grote waagtekens
ze stil te zetten als

bij de belofte om

er grote geluidshinder optreedt.

,,Wie garandeert dat? De windmolens zullen toch een bepaald rendement moeten halen om de exploita_
tie rond te krijgen."

ïWee wouwen uit Op Buuren zien
meer in energiebesparing door bijvoorbeeld isolal"ie van woningen.
,,Wij betalen milieuhefflng aan de
gemeente Stichtse Vecht, maar zit_
ten straks met overlast van windmo-

lens uit Utrecht.,,

