Uw steun is van groot belang
komende tijd om de komst van
deze windturbines tegen te gaan!
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Ravenstein

Wilt u hier, zoals alle Urkenaren,
elke dag - de rest van uw leven tegen aan kijken?
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Huisseling

Berghem
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Koolwijk

Meer informatie via: www.facebook.com/TegenwindStijbeemden
Contactpersonen:
Berghem | Koolwijk
Deursen-Dennenburg
Deursen-Dennenburg
Haren
Ravenstein | Huisseling | Herpen

Jack van Oss
Judith Zengers
Harold Hoefnagel
Luuk de Louw
Ton Buijink

06 551 049 54
06 110 689 51
06 481 759 88
06 521 454 44
06 256 523 67

Foto: situatie in Urk

www.tegenwindstijbeemden.nl

Er zijn plannen om 9 windturbines te bouwen in de polder
Stijbeemden. De polder tussen Haren, Berghem, DeursenDennenburg, Ravenstein, Herpen, Koolwijk en Huisseling.
De geplande windturbines zijn 200 tot 240 meter hoog.
U woont binnen een straal van twee kilometer.
Deze windmolens zullen dus zichtbaar en hoorbaar zijn en
hebben een groot effect op uw woon- en leefomgeving.

• De waarde van uw woning daalt
• Windturbines het unieke, open landschap aantasten
• Er heel veel subsidie is gestoken in natuurontwikkeling en weidevogels in
de polder
• Windturbines een gevaar zijn voor de weidevogels
• De grondeigenaren jaarlijks € 50.000 tot € 75.000 ontvangen van
de exploitant
• Windturbines heel veel subsidie ontvangen

WIST U DAT:

WAT KUNT U DOEN OM WINDMOLENS TEGEN TE HOUDEN?

• De geplande 9 windturbines 200 tot 240 meter hoog worden.
Ter vergelijking: De Harense toren is 100 meter hoog en met mast
135 meter hoog
• U de windturbines van heinde en ver kunt zien
• U binnen een straal van 2 kilometer woont van deze windturbines
• De geluidsnormen voor windturbines u onvoldoende beschermen tegen
geluidsoverlast
• Geluid van windturbines tot meer overlast leidt dan andere geluidsbronnen
• Windturbines laag frequente trillingen veroorzaken
• Dat laag frequente trillingen kunnen leiden tot gezondheidsklachten
(tinnitus, slapeloosheid, vermoeidheid, geheugen- en concentratieverlies,
de herstelmogelijkheden van het autonoom zenuwstelsel en lichamelijk
systeem verminderen)
•D
 at windturbines effect kunnen hebben op dieren
(verminderde melkgift, miskramen, veranderend
gedrag en vervormde hoeven van paarden)
• U overlast kan ervaren als gevolg van slagschaduw

• Informeer je buren en vrienden over deze plannen
• Onderteken de petitie
• Word donateur van de Stichting Tegenwind Stijbeemden en
ondersteun de acties
• Hang een poster voor je raam
• Ben zichtbaar op bijeenkomsten en acties
• Meld je aan voor de nieuwsbrief via
info@tegenwindstijbeemden.nl
• Denk en doe mee

Zeg 'Nee!'

www.tegenwindstijbeemden.nl

Poort van Oss
8 meter hoog

Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch
103 meter hoog

Harense toren
135 meter hoog

9 windmolens
240 meter hoog

