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Windmolens en woonwijken
gaan niet samen

Op de gemeenteraad van februari keurde het gemeentebestuur de visienota windturbines goed. Hierin staat dat
het gebied langs de E34 in aanmerking komt als inplantingsgebied voor windturbines. Het bestuur benadrukte
toen dat dit een principebeslissing was en dat er nog niets concreet is. Intussen weet de N-VA wel beter.
Groot gezondheidsrisico
buurtbewoners
In Lille volgde het gemeentebestuur
namelijk dezelfde strategie en is de eerste
aanvraag concreet om in de wijk
Hemeldonk drie turbines met een
hoogte van 200 meter te plaatsen.
Er werd in Lille een actiecomité opgericht
om het gemeentebestuur op andere
gedachten te brengen. N-VA Vosselaar
kwam meer te weten op twee informatieavonden. Daar waren er verschillende deskundige sprekers (ingenieurs, milieudeskundigen, bewoners die momenteel dicht
bij van bestaande windturbines wonen…).
Ze wezen op de gezondheidsrisico’s, die gepaard gaan met windturbines, die in de buurt van woonzones
worden ingeplant.

Waarom windmolens en woonwijken
niet samengaan:
•

Windmolens produceren zowel hoog
als laag frequent geluid. Tegen hoogfrequente geluiden kunnen huizen
eventueel geïsoleerd worden, maar
laagfrequente geluiden gaan door

alles heen. De omwonenden zullen
voortdurend leven met een laag,
brommend geluid, waartegen ze zich
niet kunnen beschermen. Een gezonde nachtrust is er dan niet meer bij.
•

Windmolens maken een slagschaduw,
waar mens en dier letterlijk gek van
worden. Dit veroorzaakt concentratiestoornissen ( vooral bij kinderen),
duizeligheid, slaapstoornissen, bloeddrukproblemen en cardiovasculaire
problemen.

•

De molens die momenteel voorgesteld worden, hebben een hoogte
van 200 meter. Dit kan voor onze
inwoners tot op een afstand van 2
kilometer van de molens problemen
veroorzaken. Dit betekent dat gans de
wijk Grotenhout – Zwartgoor, de Boskant, de Duivenstraat, het Bokkeneinde, maar ook een groot deel van het
Heiende en de zijstraten ervan in het
risicogebied liggen.

Afstandsnorm respecteren

In het Duitse Beieren, waar er veel

windturbines staan, is het verplicht dat de
afstand van de windturbines tot de woonzones minstens tien maal de hoogte van
de windturbine bedraagt. Voor molens
van 200 meter betekent dit een afstand
van 2 kilometer. In Frankrijk is de norm
1,5 kilometer. De N-VA onderzocht gans
het Vosselaarse grondgebied, maar vond
nergens locaties waar deze norm gerespecteerd kan worden. Integendeel. Langs de
E34 is er binnen een afstand van ongeveer
400 meter bijna overal bewoning. Windenergie is een duurzame energiebron,
die ongetwijfeld bijdraagt tot een beter
leefmilieu. Maar bij de inplanting van deze
molens mag het bestuur de gezondheid
van onze inwoners niet in het gedrang
brengen.

Gezondheid eerst!

Vandaar dat N-VA Vosselaar bij het gemeentebestuur aandringt om het welzijn
en de gezondheid van onze mensen voorop te stellen. Er zijn in onze provincie ongetwijfeld locaties genoeg te vinden, waar
de afstand tot woongebieden voldoende
groot is om op een veilige en verantwoorde manier windturbines in te planten.
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Vliegenplaag teistert Boskant
Verschillende bewoners van de Boskant hebben de N-VA
gecontacteerd om te melden dat zij elke zomer minstens drie
keer ernstige overlast hebben van vliegen.
Dat probleem klaagden zij al meermaals aan bij het gemeentebestuur, dat geen aandacht schonk aan de klachten van hun
inwoners.
Onze N-VA-bestuursleden gingen wel ter plaatse kijken en
stelden vast dat er inderdaad een abnormale overlast van vliegen
was.
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kaas- en wijnavond - N-VA Vosselaar
Met als gevolg dat de buurtbewoners
bij goed weer niet meer op hun terras
kunnen zitten en dat ze zelfs hun (klein)
kinderen niet meer buiten durven laten
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Foyer C

C Vosse

19.30 u
ur
18 euro

Alle tuinmeubelen, deurklinken en raamdorpels worden besmeurd met vliegenuitwerpselen.

laar

spelen. Kleutertjes steken nu eenmaal alles in hun mond. Mensen kunnen ook hun was niet meer buiten drogen.
Hopelijk helpt de N-VA-oproep om het gemeentebestuur wakker
te schudden en regelmatig controles te laten doen in de buurt om
de oorsprong van deze vliegenplaag te achterhalen en de oorzaak
weg te nemen.

Handen af van Konijnenberg!

Met Matthias
Diependaele

Na een eerdere poging om een Aldivestiging in te
planten in het groene gebied tussen de Dennendreef en
de Konijnenberg, is er nu een nieuwe aanvraag binnen
bij het gemeentebestuur om dit gebied te verkavelen
tot villagronden. De bedoeling hiervan is om een straat
te trekken vanaf de Dennedreef in de richting van de
Konijnenberg. Hierdoor wordt een mooi stukje groen
van Vosselaar nogmaals ernstig bedreigd. De N-VA roept
het gemeentebestuur op om deze aanslag op de groene
zone rond onze Konijnenberg niet toe te staan en de
verkavelingsaanvraag ongunstig te adviseren.

Voor je deelname vragen we 18 euro: hiervoor bieden we je een
buffet aan met een grote variatie aan kazen en patés, brood, een
glas wijn en een dessertenbuffet.

Wie is Matthias Diependaele?

•
•
•
•
•
•
•
vosselaar@n-va.be

N-VA Vosselaar nodigt iedereen van harte uit op de vierde kaasen wijnavond. Deze avond zal doorgaan op zaterdag 22 oktober
2016 vanaf 19.30 uur in de Foyer van het cultureel centrum in
Vosselaar (Maurits Pottersstraat, achter het gemeentehuis).
Matthias Diependaele, parlementslid en fractievoorzitter van de
N-VA, zal er die avond ook spreken.

Geboren op 7 augustus 1979 in Sint-Niklaas
Rechten gestudeerd aan KU Leuven
Al snel actief in de Vlaamse beweging
Jaren actief in Dagelijks Bestuur Jong
N-VA
Medewerker geweest van Europees
Parlementslid Frieda Brepoels
Verkozen als Vlaams Volksvertegenwoordiger
Sinds 2013: N-VA-fractieleider in
Vlaams Parlement

Om alles praktisch te kunnen regelen, willen we je vragen om
in te schrijven voor 12 oktober 2016. Inschrijven kan door een
mailtje te sturen naar wouter.vochten@n-va.be. Gelieve in dit
mailtje ook de namen te vermelden van alle personen voor wie
je reserveert.
Het geld kan je overschrijven op de rekening van N-VA
Vosselaar BE 91 3770 3867 7876 voor 12 oktober 2016, met
vermelding van je naam, voornaam en het aantal personen.
Hopelijk mogen we je verwelkomen!
Speciale actie: Niet-leden die zich inschrijven voor onze kaas- en
wijnavond krijgen op deze avond de kans om gratis lid te worden.
U hoeft enkel uw bijdrage voor de kaas- en wijnavond over te
schrijven en dan op de avond zelf onze ledenverantwoordelijke Jan
Swinnen aan te spreken. Hij regelt de rest.
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De verandering werkt!
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Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
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Grondige afslanking
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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