Datum: ……../……../ 2021

Aan :

het college van burgemeester en schepenen van Wetteren
Rode Heuvel 1
9230 Wetteren

Betreft : BEZWAARSCHRIFT tegen het bouwen en exploiteren van 2 windturbines op het
bedrijventerrein Stookte te Wetteren. (Projectnummer: 2020163918)
Geachte burgemeester en schepenen,
Aansluitend op het openbaar onderzoek van 17 februari 2021 tot 18 maart 2021 teken ik uitdrukkelijk
bezwaar aan tegen de bouw en exploitatie van 2 windturbines op het bedrijventerrein Stookte te Wetteren
en dit om volgende bezwarende redenen :
1. De locatie van de 2 aangevraagde 180 meter hoge windturbines tasten de landschappelijke
waarde van het leefgebied en de woonkwaliteit van de bewoners in de directe omgeving aan.
De turbines zijn gesitueerd in de directe omgeving van de waardevolle natuur van de
Scheldevallei en het natuurgebied Bastenakkers/Ham. De nabijheid van bewoning en een
school in een straal van 500m, alsook de plaatsing van deze turbines in onmiddellijke nabijheid
van twee seveso bedrijven en diverse KMO-units geeft een onaanvaardbaar bijkomstig
veiligheidsrisico.
2. …...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
⃝ Ik verleen volmacht aan advocaat Igor Rogiers met kantoor te Kalkendorp 17/A te 9270 Kalken, in het
kader van het hierboven aangehaalde openbaar onderzoek, om het "Bezwaarschrift tegen de
omgevingsaanvraag van Engie voor het bouwen van 2 windturbines op de bedrijventerreinen Omnichem
Recticel" in te dienen en ter zake alle handelingen te stellen en stukken over te maken dewelke
beschreven zijn o.a. bij of krachtens het omgevingsdecreet en bezwarenindiener(s) te vertegenwoordigen
tijdens overlegvergaderingen en hoorzittingen dewelke desgevallend uit voornoemde bezwaren zouden
voortvloeien.
Na opsomming van de hierboven vermelde bezwaren wil ik het College van Burgemeester en Schepenen
vragen om de hogervermelde aanvraag tot omgevingsvergunning negatief te adviseren. Ook vraag ik de
Deputatie van de provincie om deze aanvraag voor een omgevingsvergunning niet goed te keuren.
Naam, Voornaam : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Straat, huisnummer : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode, Gemeente : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Getekend (handtekening),

