Even voorstellen; Hannie en Tien Verstegen, Heierkerkweg 7, Venlo
Dames en Heren,
Dank dat we ruimte krijgen om onze zaak extra toe te lichten.
We mogen het alleen hebben over de windturbines, maar willen hier even van
afwijken. We wonen vanaf 1975 en dat is bijna 43 jaar in dit gebied.
Een prachtig gebied met een wijds uitzicht en een prachtige fauna en flora.
Geweldig om te wonen op enkele facetten na .
We worden al vanaf 1976 geplaagd met telkens nieuwe
bestemmingsplannen.
Het begon met plan Ex, de Trade Ports West en Noord, Klavertje vier,
innovatoren, Floriade, railterminal, windturbines en wederom een golfterrein
Elke week moesten we kijken in toen de E3 krant en nu op de site van
gemeente Venlo van wat er nu weer komt.
Verrassende zaken waar we info over moeten vergaren en bezwaar tegen
hebben te maken.
Onrust en slapeloze nachten blijven er.
Wanneer houdt het op??
Natuurlijk mogen we bezwaar maken maar telkens over één zaak
Nooit over alle zaken bij elkaar en daarom maak ik nu van de gelegenheid
gebruik.
Er woonden 39 gezinnen in ons buurtschap, er zijn er nog 13 over, de hele
buurt is uit elkaar gereten .
Kun je tegen de overblijvende niet eens zeggen; weggaan, met u in gesprek, u
hebt de afgelopen jaren al zoveel meegemaakt.
We willen weten of u wil blijven wonen e·n dat we tegemoet komen in de
schade, of dat u misschien weg wilt en dat we uw huis kopen.
Wij zijn ook burgers van Venlo ook al zien jullie die niet, we willen gehoord
worden !!!!

Nu de aanvulling op onze ingediende zienswijze m.b.t. het ontwerp
bestemmingsplan.
1. Als bewoners die te maken krijgen met de molens in de directe omgeving
missen we een voorafgaand onderzoek naar het draagvlak onder de bewoners
van Heierhoeve.

2. In het ontwerp bestemminsplan wordt zo goed als geen aandacht besteedt
aan het feit dat "Heierhoeve" reeds ingeklemd is tussen Trade Port West,
Trade Port Noord, het Floriade terrein, de aan te leggen railterminal, nu de
windmolens en de geplande golfbaan.
Een ontwikkeling die vraagt om aandacht bij u als gemeenteraad.
Onze hele leefomgeving is verandert in een gebied waar blijkbaar alleen
economie belangrijk gevonden word.
In het ontwerp wordt zo goed als geen aandacht besteed aan ons als bewoners.
Dat is voor ons niet te accepteren.
3. Graag zagen wij een optimale communicatie tussen de uitvoerende partijen
en wij als bewoners die te maken krijgen met de molens die ons opgedrongen
worden.
Ook dit speelt mee met eerdere ontwikkelingen en de nog komende.
Dat brengt een gevoel van waardering mee en voorkomt het gevoel genegeerd
te worden of achtergesteld te worden.
4. Overlast verwachten we door geluid van de molens ,slagschaduw,
aantasting van de horizon en de luchtvaart verlichting.
De molens die gepland zijn hebben een as hoogte van 140 meter en wieken
tot 210 meter.
Door deze hoogte steken de molens overal boven uit en hebben veel invloed
op de horizon.
Daar wij veel buiten zijn om van onze omgeving te genieten verwachten we
dagelijks overlast.
5. In het ontwerp bestemmingsplan wordt geen aandacht besteed aan de
waardevermindering van onze woonhuizen.
Niet iedereen wil in de directe omgeving van hoge windmolens wonen.
Daarom is er bij eventuele verkoop veel minder belangstelling voor onze
woonhuizen.
Minder vraag veroorzaakt een lagere waarde waarmee wij vroeg of laat te
maken krijgen.
Wie draait daar voor op?
6. De laag frequentie geluiden, die zijn niet hoorbaar maar zijn er wel.
Laagfrequentie geluiden zijn constant aanwezig en niet door een muur of
isolatie te remmen.
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Onderzoeken gedaan in Denemarken m.b.t. laagfrequentie geluiden geven aan
dat zij een grote invloed kunnen hebben op de gezondheid van de
omwonenden.
Nog niet is duidelijk welke invloed die precies hebben.
Graag aandacht van de gemeenteraad en op te komen voor een gedegen
onderzoek naar de laagfrequentie geluiden alvorens het ontwerp goed te
keuren.
7. In het ontwerp bestemmingsplan missen we een onderzoek naar de
aardbevingsgevoeligheid van de molens die door hun hoogte een zekere
kwetsbaarheid hebben.
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Onderzoek vanwege natuurlijke aardbevingen omdat we in dit gebied op een
breuklijn liggen zgn. Tegelen -breuklijn. De kans op bevingen is steeds
aanwezig.
Daarenboven na verloop van jaren een kans op dieplagenverstoringen
vanwege aardwarmte boringen t.b.v. tuinbouw verwarming.
Ook vinden er reeds jaren lang en nog op dit moment in de diepe lagen enorme
grondwater- verstoringen plaats vanwege bruinkool winning in Duitsland.
De stabiliteit van de molens is door bovengenoemde aspecten niet
gegarandeerd; een gedegen onderzoek naar de stabiliteit lijkt ons een must.
Mag ik u danken voor uw belangstelling.

