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Ecopower, het bedrijf dat de toezegging heeft gekregen van de gemeente Schoten voor het plaatsen van 3
windturbines op het Wijtschot, is het openbaar onderzoek aan het afronden. Men kan ons echter niet
zeggen wanneer dit effectief zal zijn afgerond.
Zodra het openbaar onderzoek is afgerond, zou er een info-avond worden georganiseerd door de gemeente
Schoten en Ecopower, wanneer deze avond zal plaatsvinden, kan men ons ook niet zeggen.
Zodra het openbaar onderzoek klaar is (verwachting is rond de jaarwisseling / begin 2016), mogen we ons
verwachten aan het uithangen van een bouwvergunningsaanvraag en milieuaanvraag. Het wordt binnenkort
dus met argusogen uitkijken naar de “gele plakkaten” op het Wijtschot.
Aantal verzamelde handtekeningen : ca. 950. We zijn echter nog steeds op zoek naar mensen die ons willen
helpen handtekeningen te verzamelen of een straat voor hun rekening willen nemen, aanmelden kan op :
ongeschondenwijtschot@gmail.com. Hoe meer helpers, hoe beter het resultaat, en hoe sterker we staan!
In bijlage ook een handtekeningblad, indien iedereen voor 5 handtekeningen kan zorgen, maken we een
grote sprong vooruit. Bladeren kunnen bezorgd worden in de Schijnparklaan 30, Kraaienlei 14 en Laaglandlei
44/4.
Voor alle Facebookgebruikers : kijk op onze Facebookpagina “Ongeschonden Wijtschot” voor meer
informatie aangaande windturbines. En word vriend!
Voornemens Ongeschonden Wijtschot voor 2016 :
 Zoveel mogelijk handtekeningen blijven inzamelen
 Organiseren van een informatie-avond “voor bewoners, door bewoners” over windturbines.
(getuigenissen van “slachtoffers” van windturbines, informatie door artsen over negatieve
gevolgen voor de gezondheid van mens en dier, en meer!)
 Op regelmatige tijdstippen een Nieuwsbrief maken met informatie over de ontwikkelingen.
Tot slot enkele links naar filmpjes in verband met windturbines :
 https://www.youtube.com/watch?v=8NAAzBArYdw&list=RD8NAAzBArYdw#t=4 (vogel die wordt
geraakt door een windturbine)
 https://www.youtube.com/watch?v=QOUQcVbprm4 (bouw van een windturbine)

Voor nu wensen wij iedereen Fijne Kerstdagen en een gelukkig, gezond en “windstil” 2016!

Actiecomité Ongeschonden Wijtschot

PS : deze informatiebrief mag worden doorgestuurd naar alle geïnteresseerden.

