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Gemeenteraad: Buren Lage
Weide horen over windmolens
De Gemeenteraad wil hoe
dan ook dat de mening van
de Buren van Lage Weide
(BvLW) wordt gehoord en
meegewogen bij de beslissing over het plaatsen van
windmolens op Lage Weide,
ook al neemt dit bewonersplatform vooralsnog niet deel
aan de door de gemeente
ingestelde klankbordgroep.

u Door Paul Hustinx
U Utrecht
Dat bleek afgelopen week tijdens
de commissie Stad en Ruimte.
Aanleiding was de aankondiging van het college dat er over
dit onderwerp een Milieu Effect
Rapportage (MER), een Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse (MKBA) alsmede een
onderzoek naar gezondheidseffecten wordt verricht. Over de
opzet hiervan mag de ingestelde
klankbordgroep meedenken.
Het bewonersplatform heeft tot
nu toe echter geweigerd in deze
groep zitting te nemen. Sommige partijen, zoals GroenLinks,
willen hen alsnog overhalen tot
deelname aan de klankbordgroep, maar voor andere is dit
geen voorwaarde. “Het draagvlak mag niet alleen afhangen
van de klankbordgroep. Iedereen die goede argumenten te
berde brengt, moet gehoord
worden”, zegt PvdA’er Post,
gelet op de brede zorgen uit de
buurt. D66 liet zich gelijksoor-

Avond van
Genezing Best
Life Church
Utrecht

Best Life Church houdt op
donderdag 29 en vrijdag 30
november een genezingscampagne in ‘Best Life
Church’. Volgens de kerk
heeft een opmerkelijk aantal
genezingen plaatsgevonden.
Zie verder www.BestLifeChurch.nl. Ook wordt er
elke week op Ustad-TV een
getuigenis verteld van iemand die genezen is in Best
Life Church. Dit gebeurt in
het t.v.-programma ‘Utrechters voor Utrechters’ en
wordt uitgezonden om 8.30
en 12.00 uur.
De genezingsavonden beginnen om 19.00 uur en zijn in
‘de Ontmoeting’, Daelwijcklaan 3, Utrecht. De toegang
is vrij.

tig uit. De VVD wil het advies
van BvLW apart meenemen,
omdat de partij het niet deelnemen aan een compromisgerichte klankbordgroep wel begrijpt.
Volgens Leefbaar Utrecht kan
van tegenstanders per definitie
geen participatie in een procesbegeleidende klankbordgroep
worden verwacht. Wethouder
de Rijk probeert BvLW alsnog
bij de klankbordgroep te betrekken, maar voegt eraan toe
ook in het andere geval hun visie serieus te willen meewegen.
Wil de raad BvLW horen, voor
het bewonersplatform ligt het

Bewoners
willen niet
polderen zonder
duidelijkheid
precies andersom. Voorzitter
Jan Sakko benadrukt dat de
raad zich niet uitspreekt over
het windmolenplan en de voorafgaand te verrichten studies.
Zo is niet duidelijk wat de status
is van de plannen en evenmin
of de raad achter de opzet van
de onderzoeken staat. “Bewoners willen dit weten.” Pas in
september 2013 de resultaten
bespreken is ‘veel te ver weg’.
Voor Sakko en de zijnen is het
nu absoluut niet duidelijk of ze
nog vrij kunnen debatteren over
uitgangspunten en opzet van de
onderzoeken. Dit laatste is een
voorwaarde voor hen. Er wordt

Sappige
verhalen van
studenten
Visualisatie van de mogelijk toekomstige windmolens op Lage weide door Energie-U, initiatienemer van het windmolenplan. Volgens de BvLW komen de molens dichterbij te staan.

Utrecht

bijvoorbeeld gesproken over
zo min mogelijk hinder van de
molens, maar dat suggereert al
dat er molens komen. Ook zou
andere duurzaamheidsmaatregelen bekeken moeten worden.
En bij de maatschappelijke effecten moet niet alleen worden
uitgegaan van wat statistisch het
effect is van molens op de huizenprijzen, maar ook hoe kopers
zich reëel gedragen als ze over
de plannen horen. Ook moet de
tijd dat een woning te koop staat
worden meegewogen.

Het IBB-Boek beschrijft de
bijna vijftigjarige geschiedenis van het studentencomplex aan de Ina BoudierBakkerlaan. Schrijfster en
initiatiefneemster Meral van
Leeuwen interviewde ruim
vijftig (oud-)IBB’ers: van
inmiddels gepensioneerde
eerste bewoners tot de huidige studenten van IBB 894. Het IBB-boek is te koop
in de Utrechtse boekhandels
en te bestellen via de website
www.ibb-boek.nl. Stichting
de Plantage is de uitgever.

TOT ZO

Gezondheidseffecten
Wat de gezondheidseffecten betreft wijst Buren van
Lage Weide op een recent
onderzoek waaruit blijkt dat
mensen nog tot 1500 meter
van de windmolens slechter
slapen en er overdag hinder
van ondervinden.
Dat is een veel grotere afstand dan waar men vol-

gens BvLW tot nu toe van
uitging.
“Een duidelijke reden om
hier serieus naar te kijken”,
zegt voorzitter Jan Sakko van
de BvLW.
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Zie ook www.energie-u.nl
en www.burenvanlageweide.
nl
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IKEA Utrecht: 11-18 uur.

MIDDEN-NEDERLAND
JAARBEURS UTRECHT
Vrijdag 10:00u - 17:00u en zaterdag 11:00u - 16:00u

7 EN 8
IKEA.nl/openingstijden

GEBRO
WWW.GEBROSCOOTERS.NL

DECEMBER
2012
De beurs biedt een overzicht van:
• Opleidingen op MBO/HBO niveau
• Branchepresentaties en beroepsvisualisatie
• Leuke activiteiten, demo’s en workshops

OOK VOOR ALLE
REPARATIES
Gageldijk 79 - (bij Wok De Mallejan)
Maarssen, tel.: 030 - 26 14 123

• Overige praktische informatie

GRA
T
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Gratis e-ticket via:

www.beroepskeuzebeurs.nl
Organisatie:

Mede mogelijk
gemaakt door:

