Betoog: Jeroen vd Sluis Stichting Belangen Wijkersloot en omgeving
8 mei 2021:

Hallo, mijn naam is Jeroen van der Sluis en vertegenwoordig als woordvoerder de Stichting
Belangen Wijkersloot en omgeving de bewoners van het kromme rijngebied rond Wijk bij
Duurstede.
De Stichting strijdt al twee generaties tegen de mogelijke komst van Windturbines langs het
A’dam rijnkanaal en zet zich daarmee in tot het behoud van een van Nederlands mooiste en
uniek weids-open rivierlandschappen.
Nog steeds leven we in een wereld met corona en de risico’s en beperkingen die dit
oplevert.
Dat we hier nu met z’n allen staan is uniek. Maar geeft ook de ernst aan van de situatie rond
Wind op Land aan als het gaat om hoe de politiek en de gerechtelijke macht omgaat met
haar burgers.
Wij houden ons aan de afspraken van het RIVM, zodat we het aantal besmettingen naar
beneden krijgen.
Onze regering neemt de WHO richtlijnen en adviezen hierin zeer serieus en vertaald dit
onverkort naar beleid.
Hoe is het dan mogelijk dat die dezelfde regering tav het windturbine-vraagstuk de richtlijnen
van de WHO systematisch negeert, evenals het alarmerend aantal wetenschappelijke
onderzoeken over gezondheidsschade bij windturbines?
Zoals wij ons houden aan de 1,5 meter afstand, eisen wij dat vanuit hetzelde principe, onze
regering OOK afstand houd als het gaat om Windturbines en de 10x ashoogte richtlijn
overneemt van de WHO en vertaald in landelijk beleid.
Om een gezonde en leefbare wereld te onderhouden voor de generaties na ons zetten we
ons ALLEMAAL in voor de energietransitie. Maar hoe leg ik aan mijn beide dochters, van 10
en 11, uit dat vanuit de genomen tunnelvisie maatregelen, juist ZIJ straks worden
blootgesteld aan de gezondheidsrisico, als bij ons op nog geen 500 meter afstand 241 meter
hoge windturbines verrijzen?!
Voor- of tegenstander van Windturbines, dit staat toch haaks op wat we willen nastreven?
Welke moedige rechter en/of politicus stelt paal en perken aan deze losgeslagen trein en
brengt de menselijk maat en zorg weer terug in het proces?
In de behandeling van het beroep voor Windpark Goyerbrug bij de RvS komende 15 juni, is
het aan de rechter om een historische keuze te maken.
Niemand zit er op te wachten om naast de gaswinning affaire, de toeslagen affaire, ook een
Windturbines affaire te laten ontstaan.
Wees moedig! Stop de windmolen waanzin en luister naar wie U vertegenwoordigd en
behoort te beschermen.
dank u wel!

