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MELDPUNT!
Via via is het volgende tot ons gekomen:
Onze Provincie Drenthe vindt dat het tijd is voor een dialoog.
Want, zo staat er in een brief, die naar een select aantal bewoners is gestuurd;
het doet de provincie verdriet dat de windmolendiscussie als een splijtzwam
door de gemeente loopt. Daarom wil de provincie Drenthe gesprekstafels
organiseren en heeft zij uitnodigingen- de hoeveelheid is ons onbekend- op
persoonlijke titel verstuurd.
Deze provincie Drenthe is dezelfde provincie die ons gebied "erin gefietst" heeft,
ons op basis van een paar zienswijzen toegevoegd heeft aan de vorige
omgevingsvisie en zonder ook maar iets voor de bewoners te doen akkoord ging
met 285,5 MW windenergie in onze Veenkoloniën.
Deze provincie Drenthe is dezelfde provincie die ons burgerinitiatief destijds
afkeurde, ondanks dat deze aan alle voorwaarden voldeed.
Deze provincie Drenthe is dezelfde provincie die in een nieuwe Omgevingsvisie
wederom alle deuren -zonder ook maar iets geleerd te hebben van voorgaand
proces- open zet voor alle initiatiefnemers van duurzame energie.
Dus ook voor extra windturbines in de Veenkoloniën !!
U kunt zich dus afvragen in hoeverre de provincie Drenthe een eerlijke
gesprekspartner is die zich daadwerkelijk zorgen maakt om de huidige
ontwikkelingen tussen voor- en tegenstanders. Nu we opeens in de nationale
media komen- windterroristen- moet de politiek toch laten zien dat ze om haar
bewoners geeft of is het ten minste onder controle heeft?
A little too late... wat Platform Storm betreft.
Daarom-> Bent u niet persoonlijk uitgenodigd en vindt u dat jammer?
Aanmelden kan bij Romy Ossel (r.Ossel@drenthe.nl) of Annette Toepoel
(a.toepel@Borger-Odoorn.nl) Of u kunt bellen met 0592 3655 55 en vragen naar
Romy Ossel. De gesprekstafel is 's avonds 6 november. Overige informatie bij
bovenstaande contactpersonen.
Bent u wel uitgenodigd maar twijfelt u? Blijf lekker thuis. En kom naar de
Informatieavond Stichting Wind turbine Mega Schadeclaim
17 oktober in de MFA te Nieuw-Buinen, Zaal open om 19.30; Aanvang op 20.00
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-Informatie avondStichting WINDTURBINE MEGA SCHADE CLAIM nodigt u uit!
Vanuit de actiegroep Tegenwind Veenkoloniën is de Stichting WindTurbine
Mega Schade Claim (WTMSC) opgericht. Deze Stichting komt op voor alle
bewoners in gemeente Borger-Odoorn en Aa en Hunze, die ernstige overlast
zullen gaan ervaren tijdens het plaatsen en draaien van de enorme
windturbines. Onder aanvoering van voorzitter en woordvoerder Jan Nieboer,
penningmeester Remko van Suchtelen, secretaris Gerard Weisbeek en
bestuurslid Geert de Vries, roept dit bestuur alle omwonenden op om mee te
strijden en donateur te worden van de Stichting WTMSC.
De stichting gaat er nog steeds vanuit dat er geen windturbines geplaatst gaan
worden. Toch treft de Stichting voorbereidingen om de initiatiefnemers
aansprakelijk te stellen voor de materiële, immateriële en gezondheidsschade,
die onze gemeenschap dan en nu al wordt toegebracht. Bij gezondheidsschade
moet men denken aan slapeloosheid en aan aandoeningen aan luchtwegen,
hartklachten en/of psychische problemen.
Woont u in het gebied waar windturbines gepland zijn, dan kunt u recht hebben
op een schadevergoeding. U kunt zich aansluiten bij het collectief
voor een mega schadeclaim! Meer informatie? Kom dan naar onze info avond!
Informatieavond as. woensdagavond 17 oktober in de MFA te Nieuw-Buinen
Zaal open om 19.30; Aanvang op 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op deze avond worden de plannen nader toegelicht door het bestuur, waarbij
ook juristen aanwezig zijn voor vragen over het proces.
De Stichting is bereikbaar via de website
www.stichtingwindturbinemegaschadeclaim.nl/
en de secretaris : weisbeek@home.nl
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WHO stelt (eindelijk!) richtlijnen op rond
gezondheid en plaatsen van windturbines
publicatie WHO
De WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) heeft EINDELIJK richtlijnen
opgesteld waar ook windturbine geluid is opgenomen. Duizenden windparken
zijn al opgeleverd en miljoenen mensen hebben daar gezondheidsproblemen
mee. Ze kunnen er niet meer om heen.
- er is sterker bewijs gevonden van o.a. cardiovasculaire gezondheidsproblemen
- Windturbinegeluid wordt nu ook meegewogen in het totale omgevingsgeluid
- er wordt een gestandaardiseerde benadering gebruikt om bewijzen te
verzamelen
- systematische verslaglegging zal de relatie tussen geluid en
gezondheidsproblemen moeten kunnen uitwijzen
- lange termijn monitoring moet het mogelijk maken om de effecten van geluid
op gezondheid beter te voorspellen. We zijn een stapje verder.

Afmelden/AGV
U bent vrij dit bericht door te zenden aan andere geïnteresseerden.
Wenst u onze actieberichten niet meer te ontvangen? Hier kunt u zich afmelden
Wilt u dat uw gegevens uit onze administratie verwijderd wordt?
Mailt u naar: persoonsgegevens verwijderen
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Dank voor uw donaties!
Voor donaties kunt u het volgende banknummer gebruiken:
NL60 RABO 0135649498
Dit is het IBAN nummer van Stichting Platform Storm. Onze stichting heeft een ANBI
status. Iedere donatie wordt zeer gewaardeerd.
Namens de Stichting bedankt voor uw gift.

Sociale Media
We kunnen u niet dagelijks of wekelijks informeren betreffende alles wat speelt op het
gebied van duurzaamheid, windturbines en zonnepanelen.
Wel zijn er diverse personen zeer regelmatig actief op de Sociale Media.
Wanneer u daar in geïnteresseerd bent meldt u zich dan aan op;
Facebook

K@KarlVoshaart
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