Onderwerp: Windmolens Winschoterweg

> Goedemiddag,
>
> Ik kreeg dit mailadres door om mijn (onze) bezwaren kenbaar te maken tav het plaatsen van
windmolens in ons achterveld.
>
> Ik wil graag mailen omdat we, gevoelsmatig, bijzonder weinig “gehoord” lijken, ondanks onze
opkomst en virtuele reacties..het werd een “verkenning”genoemd waarbij wij nu toch het idee
krijgen dat dit een schijnvertoning was, wij merken niet dat er ook maar iets met onze bezwaren
rekening gehouden is. Natuurlijk gooit Covid een flinke hoeveelheid roet in het eten, maar dat is toch
niet alleen een reden om te besluiten dat “ons” gebied er nog wel wat meer overlast bij kan
gebruiken.
>
> We maken ons zorgen!
>
> Zorgen over de evt. overlast (met name geluid als ook licht effecten). Wonend tussen twee drukke
wegen ervaren wij, ondanks alle extra isolerende maatregelen in/aan ons huis,flinke
geluidsover/belasting, vooral ook sinds er de laatste twee jaar een toename lijkt van
(zwaar)vrachtverkeer.
> Extra geluidoverlast lijkt ons onleefbaar! Het zal ons waarschijnlijk dwingen te moeten verhuizen
terwijl we hier nog maar net (met plezier) wonen.
>
> Vergeet ik nog te zeggen dat wij ook, soms letterlijk, onder de rook van Stainkoeln (vuistort) wonen
en dit, bij tijden, ook als overlast ervaren.
> Een gebied waarin al de nodige (geluids/geur/verkeers) overlast is, zou niet moeten worden gezien
als “daar kan nog wel wat bij” maar als “deze mensen ervaren al de nodige overlast, we zoeken een
geschiktere plek voor de windmolens!” (deze plekken-minder belastend voor omwonenden-zijn vast
te vinden!)
>
> Ook is ons “landelijk uitzicht” is al grotendeels verloren gegaan door lelijke velden zonnepanelen
(met plannen voor nog meer!).
>
> Verder maken we ons ook natuurlijk ook zorgen over de vele vogels in dit gebied (beschermd
vogelgebied!!) Al met al reden genoeg om tegen windmolens op deze korte (!!)afstand van ons huis
te zijn (zie ook de uitzending van 1 vandaag van 8 december jl)

