Goedenavond dames en Heren, vanavond wordt hier iets verteld over de
plannen met betrekking tot het plaatsen van de windturbines. Het is wonderlijk
dat dit nu gebeurt en niet 4 jaar geleden toen de plannen bij de regering
gedeponeerd zijn. Toen was het moment geweest om met ons, de bevolking,
hierover in gesprek te gaan. Dit heeft men niet gedaan. Ook de initiatiefnemers
hebben dit niet gedaan.
Om ons, de bevolking, te informeren is er dus niemand geweest en zijn we zelf
informatie gaan verzamelen wat de consequenties zouden zijn van een park
van deze omvang.
Dus zijn wij inmiddels goed geïnformeerd en pikken we het niet als ons verteld
wordt dat er geen gezondheidsproblemen aan de windturbines kleven. Wij
weten inmiddels dat het wel degelijk grote problemen gaat geven. Duizenden
verslagen hebben we tot nu toe gezien met klachten die in al die verslagen
overeenkomen zoals deze beschreven worden onder de noemer
Windturbinesyndroom.
Wij hebben echter inmiddels ook begrepen dat dit de overheid en de
initiatiefnemers niet zint en dat daarom een ‘officieel’ rapport van het RIVM
deze klachten moest tegenspreken. Ja, de regering is hierin de opdrachtgever
en het rapport dat het RIVM heeft gemaakt is wat ons betreft een grote
samenzwering om ons, de bevolking, deze windturbines te laten accepteren
onder het mom van GROENE Energie.
Groene energie is namelijk groen als het GEEN hartkloppingen, duizeligheid,
migraine, oorsuizen, draaiduizeligheid, leerstoornissen en schade aan het
ongeboren kind veroorzaakt. Zoals men het ons vanavond voorstelt gaat het
dus niet zijn.
Hoe het wel gaat zijn? De hele Veenkoloniën wordt één groot
proeflaboratorium waarnaar kan worden gekeken wat er met de mensen gaat
gebeuren. Over 15 jaar kan dan de conclusie worden getrokken dat
windturbines schadelijk waren voor de volksgezondheid en dat de regering
dat niet heeft geweten destijds want er lag toch dat rapport van het RIVM….
Wat men ons waarschijnlijk ook niet komt vertellen vanavond is dat onze
huizen onverkoopbaar worden. Maar dat is niet erg want we krijgen
compensatie in de vorm van een speeltuintje of een parkje. Gelukkig los je
daar alle problemen mee op.
Conclusie: We gaan allemaal ziek worden maar we kunnen niet verhuizen
want niemand wil onze huizen nog kopen. Kortom wij worden veroordeeld tot
levenslang.
Fijn dat men hier vanavond iets komt uitleggen over de plaatsing van
windturbines…

