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Onderwerp: Windenergie aspecten

Aan de gemeenteraad van Nederweert,
Onlangs werden we als bewoners net over de grens van Nederweerts grondgebied in Leudal overvallen door
de plannen om rondom natuurgebied de Zoom een windmolenpark in te richten.We moeten allemaal
meedoen aan ons streven naar duurzame energie, maar dan wel op de plaatse met het hoogste rendement en
de minste overlast van inwoners van de gemeente, maar liefst ook van de direct omwonenden die net over
de gemeentegrens wonen.
Het verbaast ons dat er misschien gekozen wordt voor dit gebied, temeer omdat er al veel geld is uitgegeven
aan de, door ons geprezen streven een verbindingszone te creëren van het Sarsven , de Banen, de Zoom tot
aan de grote Moost. .De Zoom is een zeer kwetsbaar gebied waar doorbreken van de Leemlaag een groot
effect op het landschap zal hebben ( voorbeeld de Gorselse Heide, een voormalig militair oefengebied dat ,
nadat de militairen vertrokken waren,, door enorme particuliere inspanning de oorspronkelijke biotoop
hersteld is)
Daarnaast maken de mogelijke geluidsoverlast, de horizon vervuiling en mogelijke waardedaling van ons
huis ons niet blij.
Onze gasten van ons B&B De Hoge Peel komen hier voornamelijk uit het drukke westen voor de rust en de
ruimte en te genieten van ons mooie landschap. Daar horen geen windmolens bij.
Tot slot nog een paar kritische artikelen uit de Volkskrant van Gister en vandaag die ik u niet wil
onthouden.
Ik wens u veel wijsheid bij het nemen van de op handen zijnde beslissingen en hoop dat we als direct
omwonenden, maar verstoken van de Nederweertse berichtgeving geïnformeerd worden uit de eerste hand.
Met vriendelijke groeten,
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