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Meeden maakt kennis met
windmolengeluid, bewoners woedend

De actiegroep Storm Meeden, die
zich verzet tegen de komst van 23
windmolens langs de N33, heeft zich
de woede van een aantal
dorpsbewoners op de hals gehaald.
De actiegroep heeft aan de rand van
het dorp een geluidsinstallatie
geplaatst die 24 uur per dag het
geluid van een windmolen laat horen.

Op deze manier kunnen de bewoners
alvast wennen aan het lawaai, aldus
de actievoerders. Maar de actie valt
dus niet in goede aarde. Een aantal
inwoners is inmiddels zelfs naar de
politie gestapt. In overleg met politie
en de bewoners is besloten om de

geluidsinstallatie na 23:00 uur 's avonds uit te zetten.
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