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Betreft: BEZWAARSCHRIFT tegen het bouwen en exploiteren van 2 windturbines op het bedrijventerrein Stookte te Wetteren.
Projectnummer: 2020163918
Bij onderhavig schrijven wens ik, ondergetekende, formeel bezwaar in te dienen binnen het openbaar onderzoek dat wordt
georganiseerd naar aanleiding van de hogervermelde omgevingsvergunning zoals deze wordt aangevraagd.

Mijn bezwaren situeren zich voornamelijk op het vlak van (kruis aan indien van toepassing):
ECONOMISCH
Ik werk van thuis uit, mijn prestaties gaan lijden door de hinder van de geplande windturbines.
Mijn huis staat binnen een straal van 2500m van de geplande windturbines en kan volgens 'de Tijd' een waardevermindering
van meer dan 1% verwachten.
In de buurt zijn toeristische trekpleisters omwille van natuur / diversiteit ed nl Scheldebekken, Kalkense Meersen en
Prullenbos
FAUNA
Duivensport: impact op gezondheid en veiligheid van duiven. Risicoverlies van prijsbeesten en jongen. Onmogelijkheid tot
opleiding.
Ik heb een weide met paarden vlakbij, dieren worden gehinderd door geluid en slagschaduw
Vogels worden gedood door de aan 300km/u draaiende wiektoppen.
Er is een belangrijke slaapplaats van een unieke groep kauwen in de onmiddellijke omgeving. Ook roofvogels zoals buizerds
gebruiken deze gebieden als broed- en foerageerplaats.
NATUUR - OPEN RUIMTE
Horizon vervuiling : Past niet in de (landelijke) omgeving, noch ruimtelijk, noch esthetisch.
Ik werk van thuis en het raam van mijn bureau kijkt uit op de windmolen - slagschaduw, uitzicht, lichtflitsen door
bebakeningslicht in de ochtend en 's avonds
Verlies van genot van tuin door slagschaduw en geluidsoverlast - Tuin valt niet onder regelgeving 8uur/jaar. Slagschaduw in
de tuin is onbeperkt.
LICHTPOLLUTIE
Constante hinder door waarschuwingslichten zowel overdag als 's nachts op de mast en mogelijks op de wieken.
GELUID
Recent wetenschappelijk onderzoek toont wel degelijk een impact van windturbines op gezondheid. Windturbinegeluid kan
de slaap verstoren en zorgt voor een verminderde slaapkwaliteit. Verstoorde slaap kan op zijn beurt leiden tot verschillende
lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, concentratieproblemen, stemmingsproblemen en een
algemeen onbehagen. Windturbinegeluid kan leiden tot chronische stressklachten (cardiovasculaire problemen, verhoogde
bloeddruk,…). windturbines klinken 's nachts zoals een constant overvliegend vliegtuig.
Huisdieren zoals katten en honden zijn veel gevoeliger voor infrasoongeluid. De geluidsnormen houden hier geen rekening
mee.
Ik slaap met mijn raam open, dit zal niet meer mogelijk zijn wegens te veel hinder.
Geluid en trillingen: zowel voor omwonenden als overige bedrijven aanwezig in het industriepark (in strijd met wetgeving
industriegebied en mogelijks arbeidswetgeving)
SLAGSCHADUW
Stroboscoopeffect geeft stress bij epilepsie patienten.
Impact slagschaduw op zonnepanelen - minder opbrengst.
Stroboscopisch licht maakt het moeilijk om zich te concentreren (zowel als werknemer als omwonende).
GEZONDHEID/MILIEU
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 10 oktober 2018 gewaarschuwd dat te veel omgevingsgeluid o.a. dat van
windturbines uw gezondheid kan schaden. De voorgestelde drempelwaarde van 45dBA wordt nu al op veel plaatsen
overschreden. Er is dus geen ruimte voor extra hinder.
De productie, fabricage van de windturbines is zeer milieubelastend met o.a. 3 ton radioactief afval per turbine.
Alternatieve energievormen die groener zijn werden niet overwogen.
PLAATSING - RUIMTELIJKE ORDENING
Past niet tussen de woonwijken (Ten-Ede/Overschelde/Overbeke)
Nabijheid van school en Seveso bedrijven
Conversie van Bastenakkers-Ham naar GGG en GOG wordt gehypothekeerd.
PARTICIPATIE
Voorgestelde minimale participatieplan compenseert niet de directe omwonenden, die de lasten dragen.
Er is geen draagvlak voor windturbines in de Stookte
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VERGUNNINGSAANVRAAG
Vlarem-II Wetgeving is verouderd en een vergelijkbare wetgeving werd in Wallonië onwettig verklaard. De verouderde
wetgeving is gebasseerd op windturbines van maximum 60m hoog.
Duitsland en Denemarken passen afstandsregels aan omdat er bewijzen zijn van gezondheidsklachten - Waarom staat
Vlaanderen dit dan nog toe op 250M van huizen?
Er is geen algemeen belang : de aanvraag komt van privé bedrijven : Asociaal karakter van het project (voordelen voor
Omnichem en Recticel, nadelen/hinder voor de omwonende)
SUBSIDIE/STEUN
Niet rendabel: serieuze afname van de performantie van de windturbines (door stilstand) om aan de geluidsnormen en
slagschaduwnormen te kunnen voldoen. Locatie is niet gunstig voor windenergie ( zie geopunt).
Deze locatie geeft geen optimale omstandigheden voor maximale energieproductie. Den Blakken is een meer gunstige
locatie zoals bepaald in de zoekzone's voor windenergie.
Er zijn voordeligere alternatieven voor het bekomen van groene energie.
VEILIGHEID
Reëel en bewezen gevaar bij ijsvorming door weggeslingerd ijs (tot wel 372 meter ver). Jaarlijks worden minimaal 200 porties
vallend ijs verwacht.
1/29 kans op breuk van de windmolens tijdens de ontwerpduur van de turbines (25 jaar). Risicozone tot 474m. Windturbine
fabrikant Vestas geeft zijn personeel de waarschuwing niet binnen een straal van 400m te werken.
Bij chemische dampen / giftige gassen / rookontwikkeling zal deze sneller verspreid worden door de aanwezigheid van de
windturbines
Is er een evacuatieplan voor de bedrijven, woningen en de school binnen de straal van 600m?
DIVERSE

Ja, 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:
(Handtekening )
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