Nieuwsbrief – Jaargang 2 – Nummer 1
-

Zowel het actiecomité Ongeschonden Wijtschot als Ecopower hebben in februari, maart en april 2016
verschillende informatie-avonden georganiseerd. Alhoewel de Ecopower-avonden eerder op
promotieavonden leken en eerlijke antwoorden op kritische vragen handig werden ontweken.
Een
compilatie
van
deze
avonden
kan
u
bekijken
via
volgende
link
:
https://www.youtube.com/watch?v=VI_EcvLO_UQ. Zeker de moeite waard!

-

Ecopower voert intussen nieuwe (?) aanvullende studies uit. Verwachting is dat de bouw- en milieuaanvraag
ten vroegste in oktober 2016 zullen worden aangevraagd.

-

Aantal verzamelde handtekeningen : + 2000. Maar we blijven handtekeningen inzamelen, ook de nationale
petitie van Leefbare Energie Vlaanderen kan nog worden getekend via volgende website :
http://www.petitie.be/petitie/een-minimale-afstand-van-15km-tussen-windturbines-en-woon--enofwerkgebieden
Kent u nog mensen die willen tekenen? Gebruik dan de lijst in bijlage, terugbezorgen kan op de
Wijtschotbaan 15, waar u bovendien ook zo de petitie kan tekenen.

-

Website : we zijn volop bezig met het maken van een website, www.ongeschondenwijtschot.be(http://ongeschondenwijtschot.be/)verwachting is dat deze half juni “online” zal zijn, alhoewel deze vanaf
dat moment nog bijgewerkt zal moeten worden.

-

Actie voeren kost helaas ook geld; elke financiële bijdrage is meer dan welkom! In Nederland zijn recent
juridische uitspraken gedaan dat de nabijheid van windturbines wel degelijk een negatieve invloed heeft op
de vastgoedprijzen. Ieder moet voor zich inschatten met welke minwaarde hij /zij bij de verkoop van zijn
eigendom rekening moet houden. (of de minwaarde die het voor hem betekent ). Een bijdrage aan onze
actie kan hopelijk de broodnodige steun in de rug betekenen en de komst van de windturbines
tegenhouden. Een juridische procedure (tot en met de Raad van State) kost al snel tienduizenden euro’s,
ook zouden we geluidsmetingen willen laten uitvoeren van het bestaande achtergrondgeluid, ook goed voor
minstens 2.500,00 EUR. We rekenen dus op ieders solidariteit! Storten kan op volgend rekeningnummer :
Tom Panis (aangezien we een feitelijke vereniging zijn, moet de rekening op naam staan)
Record bank
IBAN BE06 6528 4469 9122
BIC HBKABE22

-

Wij geven, ter informatie, een overzicht van zaken waaraan de financiën tot nu toe zijn besteed:
* Inwinnen juridische informatie, gesprekken met advocaat
* Huur zaal, publicatie Bode van Schoten, printen flyers
* Pamfletten, borden

-

Protestborden / affiches : stilaan komen er in het straatbeeld meer en meer protestborden te staan. Ook u
kan meewerken en een bord plaatsen of een affiche hangen (zie voorbeelden in bijlage). Indien u een bord

wenst te plaatsen, graag een mail sturen naar ongeschondenwijtschot@gmail.com, wij zorgen ervoor dat u
dan een bord ontvangt. Ook grote affiches (70 x 100 cm) en A3 formaat affiches zijn beschikbaar om tegen
een raam te hangen!
Het is belangrijk dat de gemeente ziet dat er geen draagvlak is voor 3 grote windturbines op het Wijtschot,
geen betere manier om dit duidelijk te maken door uw mening kenbaar te maken.
-

Veel mensen hebben vragen omtrent de mening van de burgemeester. Wij raden u aan uw vragen
rechtstreeks aan de burgemeester te stellen, dit kan op het spreekuur, elke donderdag vanaf 16.00 u tot
19.00 u. Best steeds op de website van de gemeente Schoten nakijken of de burgemeester al dan niet
spreekuur heeft. Uiteraard kan u ook steeds een email sturen, adres is tevens op de website van de
gemeente Schoten terug te vinden.

-

Voor alle Facebookgebruikers : kijk op onze Facebookpagina “Ongeschonden Wijtschot” voor meer
informatie aangaande windturbines. En word vriend!

-

Tot slot : in onze eerste Nieuwsbrief hebben we de link doorgegeven over de bouw van een windturbine, nu
een link hoe de “wieken” getransporteerd worden… Kijken is zeker de moeite waard, de omgeving van Het
Wijtschot
leent
zich
niet
voor
dergelijke
transporten!
Oordeelt
u
zelf
:
https://www.youtube.com/watch?v=ZYkwg3DO5wk

Actiecomité Ongeschonden Wijtschot

PS : deze informatiebrief mag worden doorgestuurd naar alle geïnteresseerden.

