ACTIEGROEP BeNe!

BETER NEVELE

ELECTRABEL VOORZIET 7 WINDTURBINES
150m hoog en 93m rotor diameter vanaf brug in 't Veldeken tot Gaverstraat
 Momenteel wordt er door BeNe! een juridische procedure gevoerd tegen de
stedenbouwkundige vergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVV).
 Er werd door de Minister van Leefmilieu nog geen beslissing genomen over het beroep van
Electrabel tegen de weigering van de milieuvergunning.

Prov. WINDTURBINEPROJECT VOORZIET EEN ZONE VOOR
WINDTURBINES IN NEVELE-HANSBEKE
 De provincie voorziet een inplantingszone voor windturbines in Nevele-Hansbeke langs
beide zijden van de E40 (zie kaartje: met stippellijn aangeduid). Het ontwerp spaart de
woningen ten Z van de E40 maar niet ten N van de E40, waar de geluidsoverlast het
grootst is door de overheersende Z-ZW winden. Er worden wel 80 woningen direct
getroffen die in of grenzend aan de zone liggen; om nog niet te spreken van
geluidsoverlast, slagschaduw, visuele hinder tot op 1500m.
 Door de provincie werden geluidsmetingen uitgevoerd in de desbetreffende zone.
Deze geluidsmetingen zijn niet objectief: verkeerde locaties o.m. in Wulfhoek (ten Z van
E40 tussen gebouwen) terwijl de geluidsimpact het grootst is aan de overzijde van de E40
waar ook de N437 en de spoorweg voor geluidsoverlast zorgen voor de omwonenden.
 De provincie heeft in februari het project voorgesteld aan het schepencollege van Nevele.
 De gemeente Nevele zou akkoord gaan voor 5 windturbines in de Wulfhoek!
Bepaalde politieke partijen hebben hun standpunt i.v.m. windturbines in Nevele duidelijk
herzien. Zo ziet men hoe betrouwbaar onze politiekers en hun uitspraken zijn !
 De provincie geeft aan de bevolking de schijn dat ze communicatief is en een breed
maatschappelijk draagvlak wil voor dit project: niets is minder waar! Met de omwonenden
en hun leefmilieu wordt gewoon geen rekening gehouden. De lusten (participatie in het
project) wegen niet op tegen de lasten die windturbines geven. Enkel persoonlijke
belangen en veel geld primeren....De eigendommen gelegen in de zone en in de omgeving
ervan verminderen in waarde: wie is hier verantwoordelijk voor?
Wij zijn niet tegen windenergie maar niet ten koste van de mens en zijn leefmilieu!
Vlaanderen is te dicht bebouwd: een groot potentieel aan alternatieve energie ligt in
de havengebieden en de zee waar zowel turbines als golfenergie mogelijk zijn.

Actiegroep BeNe! zit niet stil..... wij voeren actie ... flyers, plakkaten, spandoeken
en gerechtelijke procedures!
Actie voeren kost geld...veel geld... wil je ons steunen dan kan dit op rek nr:
BE11 1030 2740 0548 van Actiegroep BeNe! Dank bij voorbaat!
Voor verdere informatie:
zie onze website: www.beternevele.be
beter.nevele@gmail.com

