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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.
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video

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.
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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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De verdwijning van advocaat Jaap baron van Till
uit Groenekan heeft niets te mak...
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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 bbqrestaurant
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
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Bethesda stap in de goede richting
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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...

Prijs Utrechtse hotelkamer flink
omlaag
Een nachtje slapen in een Utrechts hotel kost
gemiddeld 97 euro. Dat is 11 proce...

KNVB onderzoekt mishandeling van
grensrechter
De KNVB doet onderzoek naar de mishandeling
van een grensrechter tijdens een zaa...

Doornse modeschool schrikt van
ontgroeningsrelletje
De modeschool in Doorn is flink geschrokken
van de berichtgeving over een uit de...
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'Krabben, krabben en nog eens krabben'
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Kamervragen over sponsordeal in ruil
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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-

Drukte bij debat windmolenplannen Utrecht | RTV Utrecht

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
vrouwen elkaar in de haren gevlogen. D...

CNN bevestigt: Utrecht is het
nieuwe Amsterdam
Utrecht is het nieuwe Amsterdam, tenminste: dat
beweert CNN en als de wereldwijd...

Autobrand in Maarssense wijk
Reigerskamp aangestoken
De autobrand in Maarssen van afgelopen
zondag was aangestoken. Dat concluderen r...

Beste koffie van Nederland komt uit
Utrecht
De beste koffie van Nederland wordt op de
Voorstraat in Utrecht geschonken. Bij ...

UU derde Nederlandse universiteit
in top 100
De Universiteit Utrecht hoeft maar twee
Nederlandse universiteiten voor zich lat...

Minister: 130 km/u op groot deel A2
Als het aan verkeersminister Melanie Schultz
van Haegen ligt, kan de maximumsnel...

audio video
Drankhandel in Driebergen slijterij
van het jaar
De Mol Drankenspecialist in Driebergen is
Slijterij van het Jaar geworden. Wink...
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VVD Veenendaal niet blij met
subsidie voedselbank
De VVD in Veenendaal eist uitleg over een
subsidie voor de lokale voedselbank. D...

audio

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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