Beste Medestanders en Sympathisanten van stichting TegenWind,
Vandaag is het een week geleden dat wij u vroegen om financiële steun door een
donatie te doen aan stichting TegenWind.
Het verheugt ons u te kunnen melden dat aan die oproep door velen gehoor is
gegeven, waardoor op dit moment al ruim € 3.500,- is binnengekomen.
Een geweldig resultaat! Hartelijk dank daarvoor, uw geld zal goed besteed worden!
Momenteel valt nog geen inschatting te maken van de kosten die in de komende tijd
gemaakt moeten worden voor procederen en actievoeren, maar zodra daarover meer
valt te melden zullen wij u daarover zeker informeren.
Zodra het gewijzigde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor Windpark
Beuningen zijn gepubliceerd, zal onze advocaat Peter de Lange namens stichting
TegenWind beroep aantekenen bij de Raad van State.
Tegelijkertijd zal hij verzoeken om het bestemmingsplan en de vergunning te
schorsen, omdat er aanwijzingen zijn dat de ontwikkelaars op grond van de nog niet
onherroepelijke vergunning toch alvast willen beginnen met realisatie van het
windpark.
In dat proces willen wij met alle mogelijke juridische middelen de strijd aangaan bij de
Raad van State. Daarnaast zullen wij met de ons ter beschikking staande
communicatiemiddelen actie gaan voeren om de gemeenteraadsverkiezingen te
beïnvloeden. Zodanig dat er in maart 2022 in Beuningen een meer kritische coalitie
komt, zodat de huidige oppositie terug kan komen op het plan voor het rampzalige
windmolenpark en kiest voor een oplossing waarvan inwoners niet ziek worden.
Ook daarvoor zal geld nodig zijn, bijvoorbeeld voor flyeracties, banners, advertenties
enzovoort.
Stichting TegenWind wil benadrukken dat zij de noodzaak van de energietransitie
onderschrijft en dat zij absoluut geen tegenstander is van duurzame vormen van
energie-opwekking, zoals windenergie.
Maar wij vinden dat het nastreven van energie-doelstellingen niet ten koste mag
gaan van de gezondheid van de omwonenden van een windpark.
En er zijn steeds meer harde bewijzen dat er gezondheidsschade ontstaat door
windturbines die te dicht bij woonbebouwing staan.
Bij al onze inspanningen blijven wij als vrijwilligers van stichting TegenWind
afhankelijk van uw financiële steun, die u ons kunt bieden door een donatie op
rekening NL74 ABNA 0849 9595 94.
Binnenkort zullen wij u opnieuw informeren over onze strijd voor het welbevinden en
de gezondheid van omwonenden van het geplande Windpark.
Met vriendelijke groet,
Berry van Koningsveld
Voorzitter Stichting TegenWind

