Wetterse Windstille Post
LEEFbaar Wetteren, vandaag én morgen
Geachte bewoner, geachte belanghebbende,
Je ontvangt vandaag deze Wetterse Windstille Post omdat:
•
•
•

je woonachtig bent in Wetteren of een buurgemeente,
energieleverancier Engie, op vraag van Ajinomoto Omnichem en Recticel, recent een
vergunningsaanvraag indiende voor het plaatsen van 2 windturbines van 180 meter hoog nabij de woongebieden
Overschelde, Ten Ede, Overbeke en Wetteren-Centrum, op het industrieterrein Stookte,
het momenteel wegens Covid-19 maatregelen niet toegestaan is jou volledig te informeren tijdens een bijeenkomst.

Wetteren-Windstil stelt alles in het werk om onze drukbevolkte regio leefbaar te houden. Bijgevolg willen we het plaatsen
van deze 2 mastodonten op de resp. terreinen van Ajinomoto Omnichem en Recticel verhinderen. De windturbines zullen
op minder dan 300 (!!!) meter van woningen geplaatst worden. Ze komen op de terreinen van 2 SEVESO bedrijven te staan.
Pal onder de windturbines worden gevaarlijke chemische stoffen geproduceerd en gestockeerd. Onvoorstelbaar!

Ben jij ook bezorgd? Er is een statistisch berekende kans van 1 op 40 (*)
dat er zich tijdens de levensduur van de windturbines (20 jaar) een ernstig
incident zal voordoen, zoals een wiekbreuk, mastbreuk of gondelbreuk.
Bovendien houdt deze kansberekening nog geen rekening met kleinere
incidenten.
(*) Bron: Berekening op basis van Richtlijnen voor risicoberekening van windturbines, v1.1 dd
01/10/2019, Vlaamse Overheid

Op een steenworp afstand van de meest zuidelijke windturbine liggen natuurgebied Ham
en Bastenakkers. In het kader van het Sigmaplan zal De Vlaamse Waterweg in
samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos hier spoedig een nieuwe invulling
aan geven. De Vlaamse Overheid zal dit gebied de komende jaren omvormen naar een
gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) met gereduceerde getijdenwerking (GGG). Dit
zal een habitat met bijzondere natuurwaarden worden, een belangrijke omgeving voor
populaties van (bedreigde) watervogels.
Een windturbine op de rand van dit gebied zal voor een onverantwoord hoge mortaliteit
van (water)vogels zorgen. Het zal ook de doelstellingen van dit gebied onderuithalen.

HELP WETTEREN LEEFBAAR
TE HOUDEN!
Teken nú het bezwaarschrift tegen
deze 2 windturbines.
Stel het niet uit, er is een tijdslimiet.
Doe het vandaag nog!
De plannen voor een 3e windturbine
liggen al klaar. Andere turbines zullen
logischerwijze volgen.
Wij willen géén windturbinepark
naast onze woningen.

WAT KAN JIJ NÚ DOEN?
Je kan énkel officieel reageren door tijdens de periode van het openbaar
onderzoek een bezwaarschrift in te dienen.
In deze enveloppe vind je alvast twee bezwaarschriften die je kan gebruiken.
Deze kan je invullen per gezinslid en terugbezorgen op de adressen zoals
aangegeven op de achterzijde van de begeleidende brief.
Minderjarigen kunnen ook bezwaar indienen indien één van de ouders mee
ondertekent.
JOUW KLEIN GEBAAR = GROOT VERSCHIL VOOR ONZE TOEKOMST!
TIP: Nood aan meer informatie? Neem deel aan één van onze Wetterse Windstille
infosessies. Je vindt de data op onze website www.wetteren-windstil.be.

Hoe windtubines een negatieve impact zullen hebben op de natuur en de buurt!
Voor de meeste bewoners van Overschelde, Ten Ede, Overbeke of Wetteren-Centrum
betekent dit dat één van de grootste windturbines van Oost-Vlaanderen op minder dan
1500 meter van hun woning komt. We willen hier alvast in kaart brengen welke gevolgen
dit met zich kan meebrengen waaronder geluidshinder, slagschaduw en tot 10% daling
van de waarde van woningen*. Daarnaast maken we ons ook zorgen over de veiligheid
en de impact op de natuurgebieden vlakbij. * Bron: De Tijd, 18/12/2019
Bedrijfsbrand Recticel 18/10/2019

Op de illustratie hiernaast valt op hoe groot de geplande
windturbines zullen zijn. Met 180 meter zullen deze
turbines hoger zijn dan het hoogste gebouw in België
(150 meter). Onze kerk (65 meter) ligt op een afstand van
amper 1800 meter en zal in het niets vervallen!
De grote turbines naast de E40 in Melle zijn van heel ver
zichtbaar, maar de geplande turbines zijn nog eens 43
meter hoger! Aan de rechterkant van de simulatie vind je
een standaard huis. De eerste huizen zullen op slechts 270
meter afstand van deze turbines liggen.
Nergens in Europa worden windturbines zo dicht bij
woonhuizen toegelaten.
Het achtergrondgeluid zal de drempelwaarden uit de
normen van de WHO overschrijden, al zullen de studies
met verouderde normen en meetmethodes het tegendeel
proberen aantonen!

Is een Wetteraar
dan geen Europeaan?
Het Europese Hof van Justitie verklaarde
op 25 juni 2020 de Vlaamse
windturbinewetgeving als onwettig tot
stand gekomen en dus nietig om
dwingende milieuredenen.
Vlaanderen heeft dit echter creatief
opgelost met een nooddecreet. Op die
manier omzeilt Vlaanderen de Europese
milieuregels.
In landen waar de Europese wetgeving
wél gevolgd wordt, zoals Denemarken,
worden véél grotere minimale
afstanden tussen huizen en
windturbines gerespecteerd.

WINDTURBINES VEROORZAKEN:
•
Slagschaduw binnen- en buitenshuis
•
Trillend en laagfrequent geluid
•
Hoorbaar geluid (motor & zoef-zoef van de
wieken)
•
Waardevermindering van woningen

WIST JE DAT?
Het Scheppersinstituut, met meer dan
1000 leerlingen, op slechts 500 meter afstand van
de windturbine van Recticel zal liggen.
Is de veiligheid van onze kinderen dan niet
belangrijk?

Maar ook het landschap gaat ten onder!

Maak jij graag een wandeling langs de Schelde ter hoogte van
Wetteren Ten Ede of Overbeke? Straks verstoort continu geronk er
de stilte! Meer dan ooit moeten we samen strijden zodat Wetteren
Overschelde & Ten Ede hun landelijk karakter kunnen behouden.
We willen dat Ham en Bastenakkers ongeschonden natuurgebied
kunnen blijven.

Wens je meer info, een affiche, extra bezwaarschriften?
www.wetteren-windstil.be
/wetterenwindstil
info@wetteren-windstil.be
NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN
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