Nieuwsbrief, 4 november 2016
Dringend beroep om een enquête in te vullen over de, naar onze mening,
ongewenste zonnepanelen bij de entree van Hoevelaken.
Geachte Lezer,
Inleiding
Deze keer gaat het niet over het knooppunt Hoevelaken maar over een andere zaak
die naar onze mening de leefbaarheid van Hoevelaken geen goed doet. Wat is er
aan de hand?
Plannen van Amersfoort
Amersfoort heeft als doelstelling om in 2030 een CO2 neutrale stad te zijn. Zij willen
daarvoor zoveel mogelijk duurzame energie benutten (zoals wind, zon etc.). Daarom
zoekt Amersfoort naar geschikte locaties voor het plaatsen van zonnepanelen-velden
en windturbines binnen de gemeentegrenzen.
Een van de locaties voor
zonnepanelen- velden die
daarvoor is aangewezen is het
weidegebied ten oosten van de
Nijkerkerstraat en ten noorden
van de Westerdorpstraat bij de
dorpsingang van Hoevelaken.
Dat gebied ligt nog juist net in
Amersfoort.

De Stichting Hoevelaken
Bereikbaar & Leefbaar heeft grote bezwaren tegen het plaatsen van een
zonnepanelen-veld op deze locatie omdat dit ernstig afbreuk doet aan de fraaie,

landschappelijke dorpsentree van Hoevelaken en aan het vrije uitzicht op het
Hoevelakense Bos, een
Rijksmonument.
Honderden bewoners en bezoekers
van Hoevelaken genieten elke dag
weer van dit prachtige tafereel als zij
het dorp binnenkomen, zie de foto.
Amersfoort heeft een vast panel van
bewoners om de meningen van haar
bewoners te vragen ten aanzien van
plannen die op stapel staan. Dat
panel had geen probleem met het
plan voor zonnepanelen aan de
Nijkerkstraat.
Onze bezwaren
De Stichting heeft bij twee inspraaksessies in Amersfoort aangegeven dat in
Hoevelaken veel bezwaar bestaat tegen plaatsing van zonnepanelen op de locatie
Nijkerkerstraat. Zij heeft gevraagd aan de gemeenteraad om daar van af te zien. We
hebben erop gewezen dat het bij dit gebied gaat om de “achterdeur” van Amersfoort
maar om de “voordeur” van Hoevelaken. We hebben ook gezegd dat er genoeg
andere locaties te vinden zijn in Amersfoort, die niet zijn onderzocht. We hebben
daar voorbeelden van gegeven. We hebben ook aangegeven dat er in Hoevelaken
niemand is gepolst over dit plan, ook niet de inwoners die vlakbij dit gebied wonen.
Uit het onderzoek van Amersfoort
blijkt dat er 10 ha zonneveld moet
komen en dat is een oppervlak van
maar liefst 15 voetbalvelden!
De Stichting is vóór meer groene
energie, maar wil wel dat dat doel
correct wordt afgewogen tegen
andere belangen. Dat is voor dit
gebied naar onze mening niet
gebeurd. Daarom wil de stichting
door middel van een enquête in
Hoevelaken die mening van de bewoners van Hoevelaken alsnog bekend maken bij
B&W en de gemeenteraad van Amersfoort. We willen daarmee duidelijk maken hoe
belangrijk de bewoners van Hoevelaken deze zaak vinden. De tijd dringt, Amersfoort
moet 21 november besluiten en daarom vragen wij u de enquête zsm. in te vullen,
maar in ieder geval vóór 13 november 24.00 uur aanstaande.

De enquête: zonnepanelen-veld bij de dorpsingang van Hoevelaken of niet?
U kunt aan de enquête deelnemen door op de onderstaande link te klikken.
Er mag maar één keer gestemd worden per persoon. U dient uw naam en adres op
te geven als u de enquête invult, dat is nodig om dubbel stemmen te voorkomen. We
houden uw adresgegevens echter vertrouwelijk en zullen die niet elders bekend
maken. Het resultaat van de stemming wordt in rapportvorm en geanonimiseerd
aangeboden aan Amersfoort. Er zijn 8 vragen die u dient te beantwoorden, dat
vraagt maar 2-3 minuten van uw tijd. We maken voor deze enquête gebruik van een
tijdelijke licentie van het pakket Monkey Survey. Schrik niet van deze naam, het is
geen phishing adres!
We zouden graag zien dat u deze nieuwsbrief doorstuurt aan vrienden en bekenden
in Hoevelaken, zodat deze op dezelfde wijze hun stem kunnen uitbrengen. Hartelijk
dank voor uw medewerking. Na 21 november staat het verslagrapport van de
enquête op onze website.

Klik hier om gelijk de enquête in te vullen

