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UTRECHT - Een bewonersbijeenkomst over de windmolenplannen
voor het Utrechtse Lage Weide is gisteren druk bezocht. In de kantine
van voetbalclub Elinkwijk gingen tachtig bezorgde bewoners met
gemeenteraadsleden in debat over de komst van de windturbines.

De omwonenden vrezen door de plannen geluidsoverlast en een
waardedaling van hun huis. Volgens bewonerscomite 'Buren van
Lage Weide' staan die bezwaren na het debat eindelijk écht op de
politieke agenda. 

Maandag bleek dat de meeste partijen willen dat B&W de
windenergieplannen van Energie U nader gaan onderzoeken. Alleen
de VVD is fel tegen windmolens op Lage Weide en ziet een
onderzoek niet zitten. Energie U mocht aan het eind van de avond
een korte toelichting geven.

De Utrechtse gemeenteraad praat binnenkort met het college over de
plannen, die in juni 2011 door Energie U zijn ingediend. Het gaat om
het minimaal acht windmolens van 150 meter hoog.

Gerelateerde berichten

Drukte bij debat windmolenplannen Utrecht
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Reacties van lezers

In Estiness (België) staan elf van deze molens op een afstand van minimaal 700 meter
van woonhuizen. Daar is geen sprake van geluidsoverlast. Ik zou zeggen: neem een
aantal buurtbewoners mee op excursie, dan kunnen ze het zelf beoordelen. Verder is
het een goed plan om de buurt te laten profiteren van de opbrengst (in euro's) van
deze molens: dan wordt eventuele overlast in ieder geval ruimschoots gecompenseerd!

Rick Visser uit Hilversum | 15-09-2012 16:59 uur  

Ik kon helaas niet, maar ik hoop echt dat die krengen er niet gaan komen! Maar `onze`
gemeenteraad kennende zullen wij wel weer aan het kortste eind trekken.

muis uit Utrecht | 12-09-2012 00:03 uur  

Beste redactie, Namens het platform van bewoners uit de wijken rond Lage Weide
dank ik u voor de aandacht voor de Politiek Debatavond met Utrechtse raadsleden in
de kantine van SV Elinkwijk. De fracties D66, VVD, CDA, PVDA, Groen Links en SP
waren vertegenwoordigd, zoals aangekondigd in ons persbericht, dat u, denk ik, niet
goed hebt gelezen. Het is namelijk ONJUIST dat Energie-U niet is uitgenodigd. Alle
leden van Energie waren uitgenodigd, zoals alle bewoners van Utrecht dat waren. De
leden van Energie-U kruipen graag in de slachtofferrol als ze niet op een groen
voetstuk worden gezet. Dit was een debatavond met raadsleden, een politiek
debatavond dus, en Energie-U is, ondanks de nauwe banden met Groen Links, GEEN
politieke fractie in de raad. Ik verzoek u vriendelijk uw bericht aan te passen, omdat het
ons, de omwonenden van Lage Weide, tekort doet. Dit neigt naar tendentieuze
berichtgeving. Ik vertrouw op uw medewerking. Dank! Jan Sakko, voorzitter BvLW

Jan Sakko uit Utrecht | 11-09-2012 23:44 uur  
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-advertentie-

"Vermissing baron staat los van zijn
werk als advocaat"

CPB: Stop met plaatsen
windmolens op land

audio
Houtenaren kunnen
investeren in windenergie

Verzet tegen windmolens
Lage Weide blijft

video audio
Utrecht wil door met plan
voor windmolens Lage
Weide

Houtenaren blijven boos
om windmolens

video slideshow
Bouw windmolenpark
Houten van start

Extra onderzoek naar
windmolens Lage Weide

Stichtse Vecht tegen
windmolens Lage Weide

Twee ton voor onderzoek
windmolens Lage Weide

slideshow
Streep door windmolens in
westen van provincie

http://www.rtvutrecht.nl/ustad/
http://www.rtvutrecht.nl/bingofm/
http://www.rtvutrecht.nl/webwinkel/
http://www.rtvutrecht.nl/nieuwsbrief/
http://www.rtvutrecht.nl/panel/
http://www.rtvutrecht.nl/gastenboek/
http://www.rtvutrechtreclame.nl/
http://www.rtvutrecht.nl/ustad/
http://www.rtvutrecht.nl/bingofm/
http://www.rtvutrecht.nl/webwinkel/
http://www.rtvutrecht.nl/nieuwsbrief/
http://www.rtvutrecht.nl/panel/
http://www.rtvutrecht.nl/gastenboek/
http://www.rtvutrechtreclame.nl/
javascript:popup('/data/form_reactieformulier.php?id=850782');
javascript:toggle();
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1059432/vermissing-baron-staat-los-van-zijn-werk-als-advocaat.html


Drukte bij debat windmolenplannen Utrecht | RTV Utrecht

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/850782/[10/09/2013 22:27:58]

-advertentie-

(inter)nationaal nieuws

Obama: uitstel debat aanval Syrië
Zoektocht na doodsteken Zweedse
Eis: cel voor frauderende politicus
'Speech Obama kansloze actie'
Ouders naar bijeenkomst Ibn Ghaldoun
'Aanslag gepland met bomvliegtuigje'

Nieuws uit andere regio's

Vrouw direct na operatie in ziekenhuis
Tilburg bestolen
Vrouw (19) uit Zweden doodgestoken in
de Leonardus van Veghelstraat Den
Bosch
Spullen van vermoorde drugsbaron Aran
de Jong leveren ruim 300.000 euro op
Almere - Almeerders onterecht vast voor
drugssmokkel
Flevoland - Ex-medewerker Witteveen:
kinderen in gevaar
Flevoland - Banen op de tocht bij LSG-
Rentray
Actiecomité noemt afspraken over
Bethesda stap in de goede richting
'Verkeersoverlast Hunebedcentrum valt
mee'

De verdwijning van advocaat Jaap baron van Till
uit Groenekan heeft niets te mak...

Utrecht door met wietclub,
Voorstraat mogelijke locatie

Minister Opstelten en het OM zien er niks in,
maar een wietclub in Utrecht is we...

Wateroverlast en stormschade in de
regio

Het stevige herfstweer leidt in veel Utrechtse
gemeenten tot overlast. De brand...

Kans voor Woerdense fietsendieven
met spijt

Een bijzondere actie in Woerden. Dieven en
helers die nog rondreden op een gesto... video

Trekpont bij Fort Vechten eerste
stap richting werelderfgoedlijst

De Hollandse Waterlinie is ooit gebouwd als
verdedigingswerk. Je kon het land on...

video

Eis: 3 jaar cel voor overvallers bbq-
restaurant

Voor de overval op barbecuerestaurant De
Heuvelrug in Leersum eist het OM drie j...

Bakfiets met peuter te water in De
Meern

Op de Europaweg in De Meern is dinsdag een
bakfiets met een peuter en al in de s...

Scholen hebben contact na nieuw

http://adserver.rtvutrechtreclame.nl/ck.php?oaparams=2__bannerid=154__zoneid=17__cb=4f763f4f88__oadest=http%3A%2F%2Futrechtreclame.nl
http://feeds.nos.nl/%7Er/nosjournaal/%7E3/8RNgK0roDtQ/549812-obama-uitstel-debat-aanval-syrie.html
http://feeds.nos.nl/%7Er/nosjournaal/%7E3/uBZfYW9QJAI/549810-zoektocht-na-doodsteken-zweedse.html
http://feeds.nos.nl/%7Er/nosjournaal/%7E3/y2Tsm10N0lU/549793-eis-cel-voor-frauderende-politicus.html
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/syri%C3%AB-wat-doet-obama#node_400561
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/doek-valt-voor-ibn-ghaldoun#node_400546
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/aanslag-gepland-met-bomvliegtuigje
http://brabantn.ws/OsJ
http://brabantn.ws/OsJ
http://brabantn.ws/OsD
http://brabantn.ws/OsD
http://brabantn.ws/OsD
http://brabantn.ws/OsI
http://brabantn.ws/OsI
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/105513/almere-almeerders-onterecht-vast-voor-drugssmokkel
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/105513/almere-almeerders-onterecht-vast-voor-drugssmokkel
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/105511/flevoland-ex-medewerker-witteveen-kinderen-in-gevaar
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/105511/flevoland-ex-medewerker-witteveen-kinderen-in-gevaar
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/105506/flevoland-banen-op-de-tocht-bij-lsg-rentray
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/105506/flevoland-banen-op-de-tocht-bij-lsg-rentray
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/actiecomit%C3%A9-noemt-afspraken-over-bethesda-stap-goede-richting
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/actiecomit%C3%A9-noemt-afspraken-over-bethesda-stap-goede-richting
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/verkeersoverlast-hunebedcentrum-valt-mee
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/verkeersoverlast-hunebedcentrum-valt-mee
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1059432/vermissing-baron-staat-los-van-zijn-werk-als-advocaat.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1059414/utrecht-door-met-wietclub-voorstraat-mogelijke-locatie.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1059426/wateroverlast-en-stormschade-in-de-regio.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1059429/kans-voor-woerdense-fietsendieven-met-spijt.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1059425/trekpont-bij-fort-vechten-eerste-stap-richting-werelderfgoedlijst.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1059417/eis-3-jaar-cel-voor-overvallers-bbqrestaurant.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1059394/bakfiets-met-peuter-te-water-in-de-meern.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1059268/scholen-hebben-contact-na-nieuw-broertjesdrama.html


Drukte bij debat windmolenplannen Utrecht | RTV Utrecht

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/850782/[10/09/2013 22:27:58]

Debuut Vivianne Miedema in Oranje
'Krabben, krabben en nog eens krabben'
bij onderzoek Schier
Toezicht voormalig SuikerUnie-terrein na
wietvondst
Kamervragen over sponsordeal in ruil
voor koopzondag
Iedereen is kunstenaar in 'museum van
de straat'
Maakster Olli boos om namaakversies
Leerlingen Ibn Ghaldoun onzeker over
toekomst
Glas vliegt in de rondte bij terras
Zandvoort
'Kleurenpolitie' Heemskerk definitief niet
op pad
Ook veel wateroverlast in Noordkop
Staphorst neemt afscheid van bolle brug
Brandweer blust schoorsteenbrand in
Enschede
Politiek Almelo lijkt akkoord met sloop
stadhuis

-advertentie-

broertjesdrama

Op basisschool De Petteflet in Groningen,
waarop twee van de drie broertjes zate...

ME-patiënten presenteren
burgerinitiatief

ME-patiënten hebben 45.000 handtekeningen
opgehaald, ruim genoeg voor het indien...

Conciërgemepper Kanaleneiland
gepakt

De politie heeft een verdachte aangehouden
voor de zware mishandeling van een co...

Man met bijl hakt op auto in

In Zeist heeft een 49-jarige man
maandagmiddag een auto aangevallen met een
bijl...

Ziekenhuisrovers plunderen
Antonius Leidsche Rijn

Dieven hebben voor duizenden euro's aan
medische apparatuur gestolen bij het nie...
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Luidruchtige krakers verliezen
geluidsapparatuur

Een luidruchtig feestje in een gekraakt pand in
Utrecht heeft uiteindelijk gelei...

Vrouwen vliegen elkaar aan op
treinstation Houten

Op station Houten zijn maandagavond twee
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CNN bevestigt: Utrecht is het
nieuwe Amsterdam

Utrecht is het nieuwe Amsterdam, tenminste: dat
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Autobrand in Maarssense wijk
Reigerskamp aangestoken
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Beste koffie van Nederland komt uit
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De beste koffie van Nederland wordt op de
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Nederlandse universiteiten voor zich lat...

Minister: 130 km/u op groot deel A2

Als het aan verkeersminister Melanie Schultz
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Drankhandel in Driebergen slijterij
van het jaar
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VVD Veenendaal niet blij met
subsidie voedselbank
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Man rijdt in op verkeersregelaar op
Utrechtse Croeselaan

Op de Croeselaan in Utrecht sloegen maandag
de stoppen door bij een automobilist...

Scheidsrechter mishandeld in
Utrecht

Bij een voetbalwedstrijd in Utrecht is
maandagavond een scheidsrechter mishandel...

Paard verdronken in Nieuwegein

In Nieuwegein is de brandweer lange tijd bezig
geweest om een paard te redden va...

slideshow

Kind (6) moet ham stelen in
Vleuterweide

In Vleuterweide is een 6-jarig kind ingezet voor
winkeldiefstal. Het kind moest ...

Kiosk Vredenburg gesloopt

De bekende kiosk op het Vredenburg in Utrecht
is gesloopt. De kiosk werd veertig...

video

"Rijk en gemeenten bondgenoten
tegen mensenhandel"

Gemeenten en de landelijke overheid gaan meer
samen optrekken tegen misstanden i...

video

Giraffen en tijgers strijken neer in
Griftpark

Circus Belly Wien is neergestreken in het
Griftpark. De shows beginnen woensdag ...
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Mishandeling conciërge
Kanaleneiland gefilmd

Een conciërge van een MBO aan de
Australiëlaan (Kanaleneiland) in Utrecht is maa...

Ontslag Kidsweek-adjunct
gehandhaafd ondanks vrijspraak

De voormalig adjunct-hoofdredacteur van
kinderkrant Kidsweek Maarten H. (35) uit...

video

Klappen na conflict over hond

Bij een vechtpartij in Utrecht is zondagmiddag
een 28-jarige vrouw gewond geraak...
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