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W.J.Ronchetti
Ruigeweg 7
1754 HA Burgerbrug
0226-383246
w.jronchetti@planet.nl Aan . de BEWONER
. van dit Pand
. in de gemeente ZIJPE
.
Burgerbrug juni 2005 afz.Ruigeweg 7 1754 HA Burgerbrug
Beste medebewoner in dit mooiste deel van de gemeente Zijpe.
HET WORDT ME NET EFFIES TE BAR
? 38 WINDMOLENS in ons mooie gebied
waar we wonen ,werken en recreëren. De agrarische en de recreatiesector zijn beeldbepalend in dit gebied en passen in de landschappelijke oorsprong.
Enkele ondernemers en “de gemeente” willen in ons mooie gebied het aantal bestaande windturbines uitbreiden tot het aantal van circa 38 . Dat is een
niet passende industriële ontwikkeling vind ik.
Zowel “de gemeente” als de ondernemers hebben u niet persoonlijk benaderd en aan u gevraagd of U dat wel wilt. Vandaar dat ik het aan U vraag.
Anders komen die 38 windturbines er gewoon en zeggen we later HADDEN WE ER TOCH MAAR IETS OVER GEZEGD. Uw reactie, (op dit
particulier referendum) zal duidelijk aan onze bestuurders worden overgebracht . Aan de ommezijde geef ik op de gebiedskaart aan, waar deze 38
windturbines moeten komen. Een deel staat er al, voor een ander deel is reeds een vergunning verstrekt (maar nog niet gebouwd), en voor het
resterende deel wordt een vergunning aangevraagd. (deze worden circa 100 meter hoog. Dat is ruim 2x de hoogte van de bestaande windturbines langs
het kanaal en hoger als de al zichtbare bij o.a. ECN ).
Voorts kan iedereen in ons agrarisch / recreatiegebied een windturbinevergunning aanvragen, middels het bestemmingsplan kan dit !!!!! Er kunnen er
nog meer komen.
Ik ben absoluut niet tegen windenergie, maar zo’n enorm groot aantal op onze circa 25 vierkante kilometers vind ik te veel. Dat is gemiddeld 1 grote
en 1 kleine per vierkante kilometer. Deze windturbine-dichtheid moet bijvoorbeeld worden geplaatst op zee. Dat is mijn mening.!
Bent u het eens met mijn stellingname? Zet dan uw naam en adres op bijgaande antwoordkaart en verstuur deze direct aan PLATFORM
WINDENERGIE de ZIJPE, het verplicht u verder nergens toe. Met elkaar kunnen wij erger voorkomen !!
GEEN POSTZEGEL in huis ?? Dan zonder postzegel in de rode TPGpost brievenbus , wij rekenen dat met TPGpost af. Uw stem is heel belangrijk !!
Vriendelijke groet, namens Platform Windenergie de ZIJPE Wim Ronchetti
Te uwer informatie : ik doe dit niet beroepsmatig en heb geen enkele binding met de politiek of welke organisatie dan ook .Ik ben gewoon
medebewoner van de ZIJPE.. Uw mening /gegevens worden absoluut niet aan derden verstrekt en uitsluitend ten behoeve van dit platform gebruikt
(info betreffende dit onderwerp is beschikbaar)

file://E:\oud\public_html\nwsbrief juni2005.htm

11-11-2011

W

file://E:\oud\public_html\nwsbrief juni2005.htm

pagina 2 van 2

11-11-2011

