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• Geluidshinder. Men kan tot op 2 km afstand nog geluidsoverlast ervaren ( Rapport RuG “Hoge molens vangen veel wind III-geluidsbelasting door windturbines in de nacht”)
• Slaapproblemen en gezondheidsklachten. Nachtelijk geluid op slaapverstoring het zogenaamde WindTurbineSyndroom (Pierpont 2009)
• Kans op slagschaduw . Met name bewoners in het buurtschap Wezel.
• Ten noorden van de Schoenaker ligt een waardevol open gebied.
• Het uitzicht van een groot deel van de bewoners in Wezel, Saltshof en Veenhof wordt belemmerd.
• Waardedaling van uw woning.
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zie liever geen windmolens in de buurt van de Saltshof ivm geluid en het vreselijke zicht van de molens Nederland dus ook Wijchen word er niet mooier op
Waarde daling woning
Geluidshinder
Het uitzicht op de Saltshof
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Bij deze maak ik bezwaar tegen plaatsing van windturbines in de achter tuin. Er is heel wat te zeggen over deze plaatsing. Overdag is genoeg lawaai laat staan dat er in de Nachtelijke uren ook
nog het gezoem van deze windturbines er bij krijgt. Er zijn wel 6 reden te bedenken waarom je tegen de plaatsing bent.
Waar is de Gemeente in vredesnaam mee bezig!! Windmolens door de strot duwen is het nieuwe motto?? Tweede gevalletje omgekeerd inzamelen?? Er is allang aangetoond dat windmolens
niet rendabel zijn en zonder zware subsidie niet zouden draaien. Gaat de gemeente ons compenseren voor de waarde vermindering van de woningen als ze eea toch doorduwen? En wat met
de geluidshinder welke die molens veroorzaken? in het natuurgebied waar ze gepland staan..... Geen goed plan!! Denk eens na over kleinere windmolens (als het al een goede oplossing zou
zijn die molens....) zoals bij DKC op het dak. Zet op ieder pand op Bijsterhuizen die dingen ipv die hoge molens welke op zee horen. Of in de polder bij het IJsselmeer. Of subsidieer beter dan nu
zonnepanelen op ieder dak in Wijchen! Als het allemaal zo goed en verantwoord zou zijn zoals beweert wordt had heel Nederland toch al vol gelegen met zonnepanelen..... En die molens
mogen er niet komen!! Het is niet rendabel, ziet er niet uit en geeft overlast! Mochten ze er toch komen dan kan de Gemeente mijn claim vanwege de waarde vermindering sowieso tegemoet
zien!!
Hierbij maak ik bezwaar tegen plaatsing van windturbines tussen Schoenaker en Bijsterhuizen. Ik vind het onverteerbaar als wij een stel herrie- en ziekmakers achter ons huis krijgen. Om nog
maar niet te spreken van horizonvervuiling, uitzichtverkloting en waardedaling van mijn pensioen dat vast zit in mijn woning. In de verwachting dat dit uw besluitvorming een zetje in de enige
juiste richting, een eenduidig NEE ten faveure van de personen wiens belangen u wordt geacht te behartigen, verblijf ik,
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• De voorgenomen locatie aan de wetering is een open en agrarisch gebied en fungeert als groene buffer tussen Wijchen en Beuningen. Het hoeft geen betoog dat de komst van windturbines
het karakter van dit gebied in zijn geheel doet laten verdwijnen.
• Ruim 25 omwonende binnen een straal van 1000 meter , daarmee is mijns inziens deze locatie te krap voor 3 windturbines.
• 1 woning ( Wilhelmina laan) binnen een straal van 280 meter van 2 windturbines. Volgens gedragscode is het niet wenselijk dat ’n woning vanuit 2 windrichtingen ingesloten wordt door
windmolens.
• Uitgangspunt van provinciaal beleid is om windturbines te realiseren langs bestaande infrastructuur. Deze locatie voldoet niet aan deze criteria.
• Geen uitbreiding mogelijk naar meer windmolens zoals gewenst door de gemeente.
• Waardedaling van de woningen van de direct omwonende,
• Geluidsoverlast voor direct omwonende
• Overlast slagschaduw voor direct omwonende
Ik heb al veel overlast van de snelwegen en ander onverklaarbaar gebrom. Ik heb daar regelmatig al slapeloze nachten van. Met de plaatsing van windmolens zal dit alleen maar erger worden.
Ik vind het onbegrijpelijk dat de molens zo dicht bij bewoond gebied geplaatst worden. Maar ik denk dat er flink wat geld mee verdiend gaat worden, helaas regeert geld dus weer. Ik vind het
belangrijk dat er aan het milieu gedacht wordt. Het lijkt mij een beter idee om zonnepanelen te plaatsen, daar heeft vast niemand bezwaar tegen. Op de daken van bedrijven is ruimte genoeg.
Ze maken geen herrie en verpesten niet het uitzicht.
Middels deze mail wil ik een bezwaar maken tegen het voornemen om windmolens te plaatsen bij de schoenaker.
Behalve de waardebepaling voor mijn huis is bewezen dat wij in de diameter zitten die last gaat krijgen van geluidsoverlast.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Middels dit schrijven wil ik mijn bezorgdheid uiten omtrent het plaatsen van 3 windturbines aan de nieuwe wetering tussen de Schoenaker en het bedrijventerrein Bijsterhuizen. Wij wonen op
ongeveer 800 meter van de turbines . Waar wij ons zorgen over maken is de geluidsoverlast ,de slagschaduw wat slaapproblemen op kan leveren en gezondheidsklachten tot gevolg kan
hebben. Tevens zullen de turbines in dit agrarische gebied horizonvervuiling tot gevolg hebben. Ons inziens is bedrijventerrein Bijsterhuizen een betere locatie, hier staan minder woningen.
Tijdens een van de eerste bijeenkomsten is door de toenmalige wethouder Agnes Schaap de toezegging gedaan dat er een gedegen onderzoek door de gemeente Wijchen zou worden gedaan
of daar mogelijkheden liggen voor het plaatsen van turbines. Tot op heden is daar geen antwoord op gekomen.
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dingen over gelezen en dit baart ons ernstige zorgen.

Leg die daken vol!
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Langs deze weg willen wij graag onze mening uiten over het initiatief 'realisatie 3 windturbines, Noord Wijchen, gemeente Wijchen.' Onze mening is in ieder geval dat wij tegen deze plannen
zijn en naar andere alternatieven gezocht moet worden die minder belastend zijn voor de leefomgeving.
Geluidshinder van het verkeer, shellstation en pitabroodjesfabriek, wij willen daar zeker geen geluid van windturbines bij.
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat windturbines een gevaar voor de gezondheid zijn. Hieronder noem ik ter info een paar onderzoeken die dit hebben aangetoond:
1. De Franse Academie van Geneeskunde bestudeerde de gezondheidsimpact van windturbines in een uitgebreid rapport. "Lawaai vormt het grootste risico", zegt Claude-Henri Chouard,
hoofdauteur van het rapport.
2. Rapport RuG “Hoge molens vangen veel wind III-geluidsbelasting door windturbines in de nacht” heeft aangetoond dat men tot op 2 km afstand nog geluidsoverlast kan ervaren.
3. Pierpont 2009 heeft aangetoond dat windturbines de slaap ernstig kunnen verstoren met als gevolg het zogenaamde WindTurbineSyndroom.
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De grote turbines kunnen zorgen voor het verpesten van het uitzicht, geluidshinder, en niet te vergeten de waardedaling van mijn huis. En dan zijn er misschien nog andere zaken die hiermee
gepaard gaan (gezondheidsklachten). Ik verbaas me dat er niet wordt gezocht naar een plek waar geen omwonenden zijn. Geen goed idee voor ons als inwoners van de Saltshof.
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Wij wonen aan de Woeziksestraat en wij zijn zeer tegen de komst van windmolens op die plek. Als de windrichting vaak van die kant komt horen wij de a73 al dus straks ook die molens. Dus
nee niet op die plek aub.
Ik ben van mening dat dit geen goed plan is. Deze plek grenst aan een waardevol open gebied. Door de turbines wordt dit mooie aangezicht verstoord.
En niet alleen het aangezicht maar ook de fauna in dit gebied. Bij deze teken ik dan ook bezwaar aan tegen dit voornemen. Er zullen toch wel andere, meer geschikte plekken te vinden zijn?
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Dat de vergoeding voor overlast als direct omwonende niet in verhouding staat tot de vergoeding die aan de grondeigenaar wordt verstrekt voor het plaatsen van de windmolens kwam
meerdere keren naar voren maar daar was uiteindelijk geen discussie over mogelijk.
De overlast van geluid en slagschaduw is dermate groot dat het woongenot in een landelijke omgeving ernstig wordt aangetast. Informatie over deze overlast behoeft geen nadere toelichting
omdat de gevolgen daarvan uitvoerig op internet te raadplegen zijn.
Door het plaatsen van windmolens wordt het landelijk karakter van het buurtschap Wezel ontnomen met waardedaling van eigendommen tot gevolg.
Tot slot neem ik het de initiatiefgroep kwalijk dat de direct omwonenden niet persoonlijk geïnformeerd zijn over het feit dat de initiatief procedure is ingediend in een periode waarin
bewoners door vakantie en oogst zich niet of onvoldoende
konden voorbereiden op een bezwaarprocedure.
Tijdens een aantal inspraakavonden waarbij onze bezwaren in een persoonlijk contact met de initiatiefgroep kenbaar gemaakt konden worden, werd geen of nauwelijks een reactie gegeven
op de gevolgen voor het milieu door het plaatsen van Windmolens. Het landelijk karakter van het buurtschap Wezel waarin veel diersoorten hun toevlucht nemen wordt door het plaatsen van
windmolens en de gevolgen daarvan ontnomen.
Ook de vergoeding, die door de overlast van de windmolens en de waardedaling van de woning wordt verstrekt, staat niet in verhouding staat tot de schade die wij daardoor hebben. De enige
die een omvangrijk financieel belang heeft is de grondeigenaar. De overlast van geluid en slagschaduw wordt voor de omwonenden onvoldoende gecompenseerd. Dat er sprake is van overlast
behoeft geen nadere toelichting…..in nadelige gevolgen voor mens, natuur en milieu worden op internet ruimschoots beschreven.
In de ontwikkelfase is de buurt door de initiatiefnemers geïnformeerd over de voortgang van het project. Over het feit dat het voorstel nu al is ingediend zijn wij niet persoonlijk op de hoogte
gebracht en hebben dit moeten lezen in de media. Dat is geen “open” manier van communicatie, dat verwijt leg ik bij de initiatiefgroep neer.
1. Geluidsoverlast en slaapproblemen
2. Uitzicht
3. Waardedaling van de woning
Ps tip: kijk eens naar de mogelijkheden van zonnepanelen in een weiland of op gemeentegebouwen als alternatieve energiebron. Dat is een goed geaccepteerd alternatief met geen negatieve
gezondheidsgevolgen!
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Wij wonen in de Saltshof en hebben niet het idee dat we hier geen last van gaan ondervinden. Ik vind het niet eerlijk dat een kleine groep burgers van Wijchen daar de dupe van gaat worden.
Het lijkt mij beter een locatie te zoeken waar niemand last heeft van die molens. Bij last denk ik aan het uitzicht op die bewegende gevallen, eventuele slagschaduw, het geluid wat die dingen
voortbrengen met grote kans op slaapstoringen waar mogelijk gezondheidsproblemen door kunnen ontstaan.
Al deze punten van last kunnen ook de waarde van ons huis doen dalen en dat is dan een reden om bij u hier een schadevergoeding voor te gaan claimen. Laat het wat ons betreft niet zo ver
komen en zorg voor een goed alternatief zodat niemand daar schade, in welke form dan ook, door oploopt. Laat dat kleine deel van uw plaatsgenoten niet de dupe worden dat zou niet eerlijk
zijn. Denk hierbij eens aan de bewoners van Groningen, niet wat hen is overkomen hoor want dat is niet te vergelijken, maar wel dat een klein deel van de bevolking de dupe is. Laat ons dus
niet in de kou staan en kom ook voor dit kleine deel van uw stadgenoten op.
• Geluidshinder. Men kan tot op 2 km afstand nog geluidsoverlast ervaren ( Rapport RuG “Hoge molens vangen veel wind III-geluidsbelasting door windturbines in de nacht”)
• Slaapproblemen en gezondheidsklachten. Nachtelijk geluid op slaapverstoring het zogenaamde WindTurbineSyndroom (Pierpont 2009)
• Kans op slagschaduw . Met name bewoners in het buurtschap Wezel.
• Ten noorden van de Schoenaker ligt een waardevol open gebied.
• Het uitzicht van een groot deel van de bewoners in Wezel, Saltshof en Veenhof wordt belemmerd.
• Waardedaling van uw woning.
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Langs deze weg wil ik graag mijn bezwaar aangeven over het voornemen om “ Windturbines” te plaatsen op voorgenomen locatie. Mijn punten hieronder opgesomd waarom ik van mening
ben dat het ongunstig is en ik er hinder van ga krijgen. Ik ben van mening gezien de regelgeving opgelegd aan de gemeente door de regering om te voorzien in Groen stroom, dat er iets moet
en kan gebeuren hierin, maar waarom zo dicht tegen een woonwijk aan met alle ellende van dien. Ik ben dan ook van mening dat er meerdere locaties zijn waar niemand last van deze grote
draaiende monsters heeft.
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Met deze brief wil ik bezwaar maken tegen de 3 windturbines die u wilt plaatsen in de Woezik. De Woezik is van oudsher een waardevol open gebied en met de mogelijke komst van de
windturbines wordt dit in één klap minder. Dit is zonde! Bovendien komen de grote molens veel te dicht tegen de woonwijk Saltshof aan waardoor ik vooral bezwaar maak tegen deze plek. Uit
verschillende onderzoeken is gebleken dat de molens geluidshinder en zelfs gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Ook brengt het mogelijk een waardedaling van woningen met zich mee.
Al met al ben ik oneens met het plan wat er ligt over het plaatsen van de windmolens in de Woezik. Ik maak daarom sterk bezwaar tegen deze locatie aangezien jullie het veel te dicht bij de
woonkern willen plaatsten wat geluidshinder, gezondheidsklachten en waardedaling met zich mee brengt! Het gaat ten koste van ons! Ik ben zeker niet tegen windenergie, maar ben ervan
overtuigd dat er andere locaties (vb. snelwegen) zijn die minder impact hebben en wil dat hier nog verder onderzoek naar wordt gedaan.
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Langs deze weg protesteren wij tegen het plaatsen van windmolens zo dicht op onze huizen in de wijken Saltshof, Veenhof, kortom het hele gebied van de Woezik!!! De redenen hierachter
zijn: 1. Geluidshinder. 2. Slagschaduw. 3. Waardedaling van ons huis. 4. Te dicht op de bebouwing. Er is nog voldoende ruimte verderop in het weiland, waar geen bewoning is.

De turbines geven geluidshinder ( Rapport RUG Hoge Molens vangen veel wind III geluidsbelasting door turbines in de nacht).
Er ontstaan slaapproblemen en andere gezondheidsklachten ( slaapproblemen door o.a. windturbinesyndroom ( pierpont 2009 ).
Kans op slagschaduw met name voor wezel.
Aantasting van een zeer waardevol open landschap ten noorden van Schoenaker.
Aantasting van het uitzicht voor Wezel en andere buurten als Saltshof en Veenhof.
Mijn woning zal in waarde dalen door dergelijke landschapsontsierende bouwwerken en door bovengenoemde risico
Via deze weg wil ik bezwaar maken tegen de te plaatsen windtubines. Wij hebben een woning in de Saltshof en zijn tegen deze windturbines ivm geluids overlast. Daarnaast belemmeren ze
het uitzicht. Ook is het zo dat er duidelijk verband is tussen bepaalde gezondheids klachten en deze turbines. We verwachten hierdoor ook een waarde daling van onze woning. Ik ben een
voorstander van groene energie maar wil u dringend vragen dit op een andere manier te doen dan deze turbines op deze locatie te plaatsen.
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Ten noorden van de nieuwe wetering ligt een waardevol open gebied. Het plaatsen van windturbines tast dit open karakter aan. Het is een schitterende groene buffer tussen de A73 (met de
daarachterliggende bebouwing) en Wijchen (m.n. de wijk Saltshof)

relatief stil is zal het gezoem juist versterkt hoorbaar zijn. De vaak stevigere wind in hogere luchtlagen zorgt ervoor dat de wieken van de windturbines ’s nachts vaak sneller draaien dan
overdag. Het geluid dat de stroming van de wind langs de wieken veroorzaakt wordt daardoor luider.
aan onhoorbaar geluid (tot zelfs op 2 km afstand) lichamelijke klachten kan veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid en hoge bloedruk.
uitspraken aan ten grondslag). Wij zullen als tegenwindwoezik de bewoners er op attenderen dat hun woning naar alle waarschijnlijkheid in waarde zal dalen en op de mogelijkheden wijze
welke wegen zij kunnen bewandelen om dit bij de gemeente aan te vechten.
kunnen zetten tot zogenaamde planschade.
Het antwoord van Gedeputeerde Staten op onze zienswijze was: “De locatie Bijsterhuizen/Schoenaker is niet in het voorkeursalternatief van de windvisie opgenomen en wordt dan ook niet
vastgesteld in de windvisie.” Als gemeente gaat u in tegen de visie van de provincie wij vinden dit niet alleen opmerkelijk maar ook onverstandig.
geloofwaardigheid van de door ons gekozen bestuurders in twijfel getrokken moet worden.
serieus en laat ze niet in de steek. Neem u verantwoordelijkheid.
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draaiende wieken.
zeker ’s nachts als het relatief stil is zal het gezoem juist versterkt hoorbaar zijn. De vaak stevigere wind in hogere luchtlagen zorgt ervoor dat de wieken van de windturbines ’s nachts vaak
sneller draaien dan overdag. Het geluid dat de stroming van de wind langs de wieken veroorzaakt wordt daardoor luider.
aan onhoorbaar geluid (tot zelfs op 2 km afstand) lichamelijke klachten kan veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid en hoge bloedruk.
Als laatste wil ik nog opmerken dat er nu ook al een grote landelijke discussie loopt over het te dicht bij elektriciteitsmasten wonen. Over tien jaar hebben we een discussie dat woningen te
dicht, nee correctie windturbines te dicht bij woningen zijn gebouwd. Bent u dan bereidt de consequenties te dragen. College bezint eer ge begint.
?

?
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Ik ben TEGEN het plaatsen van windmolens in de buurt van de wijk saltshof! Aangezien deze geluidsoverlast en horizonvervuiling opleveren. Het is onnodig dat de hele saltshof hier dadelijk
hinder van heeft!
het rapport "Hoge molens vangen veel wind III - geluidsbelasting door windturbines in de nacht" uitgebracht door de RuG toonde de overlast die turbines leveren voor omwonenden aan. Het
idee om de windmolens precies daar te plaatsen waar een cluster aan woningen staat is dan ook merkwaardig te noemen. Er worden zelfs gezondheidsklachten toegewijd aan verstoorde
nachtrust veroorzaakt door windturbines, het zogenaamde WindTurbineSyndroom (Pierpont 2009).
- De wieken van de windturbines zullen slagschaduw veroorzaken. Dit kan gevolgen hebben voor de gewassen die groeien in de directe omgeving van deze windturbines en zal zo directe
economische gevolgen hebben voor mijn kassen waar aardbeien verbouwd worden en voor andere de boeren die in de omgeving van de te plaatsen windturbines gewassen verbouwen.
- Ten noorden van de schoenaker ligt een waardevol open gebied. Het effect van het het plaatsen van windturbines in een open gebied op de horizon is vele maten groter dan in bebouwd
gebied. Deze open horizon-gezichten moeten gekoesterd worden, niet bebouwd. De vele wandel- en fietstochten die door dit gebied leiden zijn slechts één bewijs van de waardering van deze
open horizon.
- Ondanks dat de waardedaling van woningen lastig met harde cijfers te onderbouwen is lijkt het zeer aannemelijk dat windturbines de waarde van huizen doen dalen. De lastige
aantoonbaarheid wordt hierbij veroorzaakt door het beperkte aantal huizen dat zowel voor als na de bouw van de windmolen is verkocht, niet door hoge verkoopprijzen van huizen rondom
de windturbines. Echter, de door gemeenten bepaalde WOZ-waarden duiden wel op waardevermindering van huizen.
Ik juich het plaatsen van windturbines toe, maar er zijn vele plaatsen denkbaar waar de turbines minder nadelige gevolgen hebben. Een voorbeeld hiervan is windturbines plaatsen langs
snelwegen.
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Bij deze maak ik mijn zienswijze bekend, omtrent de initiatieven van de werkgroep Wind Wijchen. Als eerste, mijn huisperceel ligt binnen de lOOOm van de geplande windmolen locatie.
Hierdoor verwacht ik dat dagelijks hinder zal ondervinden van de geplande molens, zoals slagschaduwwerking en het eentonige gezoem van de turbines Als tweede, de waardedaling van mijn
huis bij realisatie van het plan en het moeilijk verkoopbaar zijn van ons huisperceel in de toekomst ,want iemand die in het buitengebied wil wonen wenst geen hinder te ondervinden van
hinderlijke opstakels. Er van uitgaande dat U deze zienswijze serieus zult behandelen, ben ik bereid deze ook mondeling toe te lichten.
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Ik ben niet tegen groene energie en windmolens maar wel tegen de plaats waar de 3 geplande windmolens zouden komen. Mijn mening is dat deze grote molens veel te dicht tegen de wijk
Saltshof aan komen en daarom maak ik bezwaar tegen deze plek. Er is op diverse plekken in Nederland al bewezen dat deze Molen hinder zullen gaan opleveren voor omwonenden. Ik vind dat
Wijchen op zoek moet gaan naar een andere locatie, bijvoorbeeld bij een snelweg en zeker niet tegen een woonkern zoals de Saltshof.
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Naast het opwekken van energie, is bekend dat windmolens ook negatieve neveneffecten opleveren:
- Gezondheidsrisico’s door slagschaduwtrillingen en laagfrequentgeluid. Windturbines produceren in grote mate een laagfrequent geluid. Grotere windturbines geven een toename van de
productie van dit geluid. Uit onderzoek is bekend dat dit onhoorbare geluid o.a. de ziekte Vibro Acoustic Disease of het Wind Turbine Syndrome kan leiden. Ziektes die leiden tot
vaatverdikking, hartfalen, hoofdpijn, depressie, stress, paniekaanvallen, slaapproblemen, concentratie en leerproblemen en nog veel meer ernstige gevolgen. Onderzoekers van het WHO
onderschrijven deze studies. De gevolgen van het plaatsen van windturbines is voor ons, een werkend gezin met schoolgaande kinderen, op basis van bovenstaande gezondheidsrisico’s
onacceptabel. Een gezond lichaam, gezonde geest en een goede nachtrust is van wezenlijk belang om goed te kunnen presteren op werk en school!
- Waardedaling van ons huis. Uit onderzoek door VU en UVA is bekend dat de waardebepaling van een huis binnen een straal van 2 km van windturbines zakt. Grotere windmolens zorgen voor
een grotere daling. Dit heeft ook betrekking op onze situatie.
- Door geluidshinder die de afgelopen jaren al is toegenomen sinds wij in 1999 op Saltshof 1104 zijn komen wonen door het kappen van bomen langs de schoenaker, toename industrie op
bedrijventerrein Bijsterhuizen en een nieuwe wijk direct achter ons huis, is nog een toename van geluidsoverlast onacceptabel voor ons.
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Naast het opwekken van energie, is bekend dat windmolens ook negatieve neveneffecten opleveren:
-Gezondheidsrisico’s door slagschaduwtrillingen en laagfrequentgeluid. Windturbines produceren in grote mate een laagfrequent geluid. Grotere windturbines geven een toename van de
productie van dit geluid. Uit onderzoek is bekend dat dit onhoorbare geluid o.a. de ziekte Vibro Acoustic Disease of het Wind Turbine Syndrome kan leiden. Ziektes die leiden tot
vaatverdikking, hartfalen, hoofdpijn, depressie, stress, paniekaanvallen, slaapproblemen, concentratie en leerproblemen en nog veel meer ernstige gevolgen. Onderzoekers van het WHO
onderschrijven deze studies. De gevolgen van het plaatsen van windturbines is voor ons, een werkend gezin met schoolgaande kinderen, op basis van bovenstaande gezondheidsrisico’s
onacceptabel. Een gezond lichaam, gezonde geest en een goede nachtrust is van wezenlijk belang om goed te kunnen presteren op werk en school!
-Waardedaling van ons huis. Uit onderzoek door VU en UVA is bekend dat de waardebepaling van een huis binnen een straal van 2 km van windturbines zakt. Grotere windmolens zorgen voor
een grotere daling. Dit heeft ook betrekking op onze situatie.
-Door geluidshinder die de afgelopen jaren al is toegenomen sinds wij in 2005 op Saltshof 1106 zijn komen wonen door het kappen van bomen langs de schoenaker, toename industrie op
bedrijventerrein Bijsterhuizen en een nieuwe wijk direct achter ons huis, is nog een toename van geluidsoverlast onacceptabel voor ons.
-Het vrije uitzicht dat we nu hebben zal worden belemmerd.

Wijchen

omwonend

27-7-2018

1. Uit het Rapport RuG “Hoge molens vangen veel wind III-geluidsbelasting door windturbines in de nacht” blijkt dat men geluidsoverlast tot op 2 km afstand kan ervaren.
2. In Saltshof ervaren we reeds geluidsoverlast van de snelweg A326. Extra geluidsoverlast en dus slaapverstoringen door het zogenaamde WindTurbineSyndroom (Pierpont 2009) zijn niet
acceptabel.
3. Permanente lawaaioverlast en een lelijk uitzicht door windturbines veroorzaken een waardedaling van mijn woning. Het is schandelijk dat het winstbejag van enkele individuen overlast
veroorzaakt voor een groot aantal Wijchenaren. Indien u besluit tot goedkeuring kunt u een schadeclaim tegemoet zien. Uiteraard zullen Wijchenaren de politieke partijen hier de komende
jaren bij de verkiezingen ook op afrekenen.
4. Windturbines zijn niet doelmatig. Voor beslissingen die voor minimaal 25 jaar overlast veroorzaken is het mijns inziens een vereiste dat het een doelmatige bijdrage levert aan een
gegarandeerde energievoorziening. Windturbines leveren alleen stroom als de wind waait! Er is geen enkele relatie tussen wind en het energieverbruik. Windturbines veroorzaken dus nog
meer pieken en dalen in het stroomnetwerk dan zonnepanelen nu reeds doen. Windturbines dragen dus niet bij aan een gegarandeerde stroomvoorziening. Ter vergelijking: water in de Maas
stroomt altijd en is daardoor een veel structurelere oplossing voor energiewinning dan de onvoorspelbare wind.
5. Het uitzicht van een groot deel van de bewoners in Saltshof, Wezel en Veenhof wordt belemmerd. Ten noorden van de Schoenaker ligt een waardevol open gebied.
6. Kans op slagschaduw.

Wijchen

omwonend

28-7-2018

In de nabijheid van mijn woning bevinden zich nu al diverse leefgenot verstorende geluidsbronnen, t.w. snelweg A73, Autoweg N326 , de spoorlijn en bedrijvigheid op het bedrijventerrein
Bijsterhuizen. Vooral in de nacht is er een contstante geluidshinder in de vorm van ruis en bromgeluiden. De plaatsing van 3 windturbines op korte afstand van mijn woning aan Saltshof 1807
zal aan de bestaande geluidsoverlast substantieel bijdragen en het verergeren. Met name lage brom geluiden geven voor mij veel overlast en verstoren mijn nachtrust. Daarnaast zullen de
windturbines vanuit mijn woning zichtbaar zijn. Door beide factoren, geluidsoverlast en zichtbaarheid van de windmolens, zal mijn woning ongetwijfeld in waarde dalen. Mocht het zo zijn dat
bezwaren niet in acht worden genomen en de windturbines desondanks toch worden geplaatst, dan beroep ik mij bij voorbaat op eventuele planschade.

Beuningen

direct omwonend

27-7-2018

Wijchen

direct omwonend

27-7-2018

Wijchen

direct omwonend

27-7-2018
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27-7-2018

Wijchen
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27-7-2018

Wijchen

direct omwonend

27-7-2018

Mijn bezwaren en grote zorgen over bovenstaand plan zijn als volgt; hoogfrequent- en andere geluiden die de kwaliteit van mijn leefomgeving en van vele anderen, ernstig zullen beïnvloeden.
slagschaduw op mijn huis en grondstuk in de avonduren. horizonvervuiling in het prachtige weidse Beuningse Veld. een force waardedaling van mijn onroerendgoed. Ik ben tegen het plan en
de komst van de windturbines !
1® Hinder van slagschaduw op mijn woning.
2® Lawaai hinder binnen en buiten mijn woning.
3® Waarde vermindering van mijn woning.
4® Moeilijk verkopen van mijn woning in de toekomst! wie gaat een huis kopen in de nabijheid van enkele windmolens. Voorbeeld is de Fam Derks aan de Ficarystraat hebben enkele
bouwpercelen voor de verkoop maar als men van de plannen hoort voor het bouwen van windmolens haken de kopers af.
5® Klein gebied voor ontwikkeling van een windmolenpark.
6® Horizon vervuiling.
7® Deze locatie is niet door de provincie aangewezen als geschikte locatie.
1® Hinder van slagschaduw op mijn woning.
2® Lawaai hinder binnen en buiten mijn woning.
3® Waarde vermindering van mijn woning.
4® Moeilijk verkopen van mijn woning in de toekomst! wie gaat een huis kopen in de nabijheid van enkele windmolens. Voorbeeld is de Fam Derks aan de Ficarystraat hebben enkele
bouwpercelen voor de verkoop maar als men van de plannen hoort voor het bouwen van windmolens haken de kopers af.
5® Klein gebied voor ontwikkeling van een windmolenpark.
6® Horizon vervuiling.
7® Deze locatie is niet door de provincie aangewezen als geschikte locatie.
1® Hinder van slagschaduw op mijn woning.
2® Lawaai hinder binnen en buiten mijn woning.
3® Waarde vermindering van mijn woning.
4® Moeilijk verkopen van mijn woning in de toekomst( wie gaat een huis kopen in de nabijheid van enkele windmolens. Voorbeeld is de Fam Derks aan de Ficarystraat hebben enkele
bouwpercelen voor de verkoop maar als men van de plannen hoort voor het bouwen van windmolens haken de kopers af.
5® Klein gebied voor ontwikkeling van een windmolenpark.
6® Horizon vervuiling.
7® Deze locatie is niet door de provincie aangewezen als geschikte locatie.
8® Een meest ideale plaats is langs een snelweg bijvoorbeeld de A50, een nog betere locatie is volgens mij de Maas en Waal weg. Door de toekomstige samenwerking met de gemeente Druten
zou het mogelijk zijn om gezamenlijk molens te plaatsen langs deze weg. Over een lengte van ongeveer lOKM. Alle grondeigenaren willen graag mee doen en zijn degenen die binnen een
acceptabel afstand van de molens wonen. Dit lijkt mij zeker de moeite waard om te onderzoeken en de gemeentes kunnen hier een groot aantal molens neerzetten en kunnen beide energie
neutraal worden met de minste overlast voor omwonenden.
1® Hinder van slagschaduw op mijn woning.
2® Lawaai hinder binnen en buiten mijn woning.
3® Waarde vermindering van mijn woning.
4® Moeilijk verkopen van mijn woning in de toekomst! wie gaat een huis kopen in de nabijheid van enkele windmolens. Voorbeeld is de Fam Derks aan de Ficarystraat hebben enkele
bouwpercelen voor de verkoop maar als men van de plannen hoort voor het bouwen van windmolens haken de kopers af.
5® Klein gebied voor ontwikkeling van een windmolenpark.
6® Horizon vervuiling.
7® Deze locatie is niet door de provincie aangewezen als geschikte locatie.
1® Hinder van slagschaduw op mijn woning.
2® Lawaai hinder binnen en buiten mijn woning.
3® Waarde vermindering van mijn woning.
4® Moeilijk verkopen van mijn woning in de toekomst! wie gaat een huis kopen in de nabijheid van enkele windmolens. Voorbeeld is de Fam Derks aan de Ficarystraat hebben enkele
bouwpercelen voor de verkoop maar als men van de plannen hoort voor het bouwen van windmolens haken de kopers af.
5® Klein gebied voor ontwikkeling van een windmolenpark.
6® Horizon vervuiling.
7® Deze locatie is niet door de provincie aangewezen als geschikte locatie.
8® Hinder voor dieren zoals bijv. koeien en paarden.

Wijchen

omwonend

30-7-2018

Uit onderzoeken is gebleken dat er "gevaar voor gezondheid" voor omwonende van de windturbines zal ontstaan. Er zal geluidshinder van het zoevende geluid van de turbinebladen binnen
een straal van 2km zijn. Hierdoor zal er slaapverstoring ontstaan. Omdat mijn man 3 ploegendiensten werkt is het van belang dat de slaap zo min mogelijk verstoord wordt, evenals voor ieder
ander. Toch heeft het voor mensen met wisseldiensten een nog grotere impact als deze continue verstoord wordt. Men krijgt hier gezondheidsklachten van, denk aan; slechte concentratie,
hoge bloeddruk, hoofdpijnen, hartritme stoornissen. Kortom een lichaam dat niet meer naar behoren kan functioneren. Ook zijn wij van mening dat het uitzicht belemmerd wordt, oftewel
horizonvervuiling. En tot slot ontstaat er een waarde daling van onze huizen. Windturbines in een waardevol open gebied plaatsen aan de Nieuwe wetering zou zonde zijn. Wij hopen dan ook
ten zeerste dat u niet de windturbines gaat plaatsen aan de Nieuwe Wetering.

Beuningen

direct omwonend

11-7-2018

Mail op 11 juli 2018 ontvangen (na telefonisch contact).
Hallo, Wij zijn voor windmolens zo kunnen ook wij een stukje mee werken aan goede energie. Wij wonen aan de wilhelminalaan 85 in Beuningen. Groetjes fam. Peters

Wijchen

omwonend

31-7-2018
Zoals u weet ligt ten noorden van de nieuwe wetering een waardevol open gebied. Juist in het kader van duurzaamheid dient dit open karakter bewaard te blijven . Het plaatsen van
windturbines tast dit open karakter aan.

zorgt ervoor dat de wieken van de windturbines ’s nachts vaak sneller draaien dan overdag. Het geluid dat de stroming van de wind langs de wieken veroorzaakt wordt daardoor luider.
veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid en hoge bloedruk.
Wijchen
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31-7-2018
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Beuningen

direct omwonend

31-7-2018

Met het voorgenomen besluit van de gemeente Beuningen om windmolens te plaatsen langs de A73 ontstaat er een enorme geluidsoverlast in de wijk door deze zes (drie Beuningen en drie
Wijchen) windturbines en horizonvervuiling op een relatief klein oppervlakte. Met het plaatsen van deze windmolen is de kans zeer groot dat dit samen met het al aanwezige verkeerslawaai
velen zal leiden tot slaapverstoring.
1. Geluidshinder,
2. Slaapproblemen en gezondheidsklachten,
3. Slagschaduw,
4. Belemmering van het uitzicht,
5. Waardevermindering van mijn woning.
Verder wil ik u indien de turbines onverhoopt toch worden geplaatst aansprakelijk stellen voor:
1. De eventuele kosten om mijn slaapproblemen en gezondheidsklachten te verhelpen,
2. De waardevermindering van mijn woning.
1. Geluidshinder,
2. Slaapproblemen en gezondheidsklachten,
3. Slagschaduw,
4. Belemmering van het uitzicht,
5. Waardevermindering van mijn woning.
Verder wil ik u indien de turbines onverhoopt toch worden geplaatst aansprakelijk stellen voor:
1. De eventuele kosten om mijn slaapproblemen en gezondheidsklachten te verhelpen,
2. De waardevermindering van mijn woning.
Volgens het huidige plan komt de dichtstbijzijnde windmolen op krap vierhonderd meter te staan van ons bedrijf en wel ten Zuiden recht voor onze woning. Dit betekent dat we door de komst
van de molens met alle vormen van overlast die voortkomen uit de exploitatie van windmolens, zijnde geluidsoverlast, slagschaduw en visuele hinder te maken zullen krijgen. Daarmee zijn we
bij het doorgaan van het plan er in ieder geval zeker van dat de (over) last(en) van de windmolens bij ons in het gebied terecht komen. Daarentegen weten wij nog niet wat de “lusten” worden
die wij uit het windplan krijgen dan wel hoe de lasten zullen worden beperkt. Het zal u niet verbazen dat we niet blij zijn met de komst van de windmolens zoals nu gepland. Zeker nu er nog
geen enkele zekerheid is op welke wijze er rekening wordt gehouden met ons als direct omwonenden en hoe we bijvoorbeeld worden gecompenseerd.

Beuningen

direct omwonend

31-7-2018
• Hoogfrequent- en andere geluiden die de kwaliteit van onze leefomgeving mogelijk zullen beïnvloeden.
• Slagschaduw op ons huis (woonkeuken, woonkamer, buitenterras en praktijkruimte (werkomgeving), juist alle kanten waar in geleefd en gewerkt wordt gedurende het hele jaar!.
• Waardedaling van ons onroerend goed.
Wij zijn voor groene stroom maar zijn met name bang voor de slagschaduw die onze leefomgeving gedurende 15-20 jaar nadelig zullen beïnvloeden! Daarom stemmen wij tegen.

Wijchen

omwonend

13-7-2018

Wijchen

omwonend

19-7-2018

Ik ben niet tegen windmolens maar wel tegen de plaats waar de 3 geplande windmolens zouden komen.
Deze grote molens komen veel te dicht tegen de wijk Saltshof aan en daarom maak ik bezwaar tegen deze plek.
Er is op diverse plekken in NL al bewezen dat deze Molen hinder zullen gaan opleveren voor omwonenden.
Wat mij betreft gaat Wijchen op zoek naar een andere locatie vb bij een snelweg en zeker niet tegen een woonkern zoals de Saltshof.
Cumulatie van geluidsoverlast (tanken, wegen, etc), waardedaling en landschap ontsierend.

