Laatste kans om uw
stem te laten horen:

5 juni 19.00 uur gemeentehuis Sneek
Windpark Nij Hiddum-Houw op de Kop Afsluitdijk nadert zijn ontknoping. De provincie,
NUON en een groep initiatiefnemers willen 9 molens van meer dan 200m hoog gaan
plaatsen op de Kop Afsluitdijk.
Wij (bezorgde burgers Nij Hiddum-Houw) vinden dat de omgeving onvoldoende geïnformeerd,
en met name niet gehoord is in de totstandkoming van dit plan.
Dit terwijl er naast onze dorpen nu het hoogste windmolen park van Nederland staat gepland.

Maak gebruik van uw democratisch recht
Volgens ingewijden heeft inspraak op 5 juni
wel degelijk zin!
De door u gekozen statenleden van de
Provinciale Staten (PS) blijken namelijk
onvoldoende op de hoogte te zijn van onze
zorgen, boosheid en onmacht. Sterker nog,
ze lijken eenzijdig geïnformeerd te zijn door
de provincie zelf.
Met uw komst op 5 juni wordt dat
duidelijk en voelbaar voor deze
volksvertegenwoordigers. Zij zullen daarna
op 27 juni a.s. moeten besluiten of de
plannen, zoals ze er nu liggen, definitief door
zullen gaan.

Volgens ons moet Provinciale Staten weten
dat de geplande molens veel te hoog worden.
Met o.a. tot gevolg:
• dat er mogelijke (ernstige) gezondheidsrisico’s zijn door infra-geluid
• dat het einde betekent voor ons open,
wijdse landschap met zicht op deze
molens tot 30 (!) kilometer van het park
• dat er 24 uur per dag lichtvervuiling komt
• dat er -opnieuw- scheuring in de
“mienskippen” van / tussen omliggende
dorpen dreigt.

Uw aanwezigheid is daarom van
doorslaggevend belang. Bij voorkeur door
zelf in te spreken, dan wel door steun te
betuigen door aanwezig te zijn. Bovendien is
dit uw laatste kans om dit plan te stoppen.

kunnen 5 juni luid en duidelijk geuit

Deze en vele andere argumenten

worden. Dit is daarmee ook de
laatste kans om gehoord te worden.

* Kom naar de hoorzitting! Zorg voor een
grote opkomst, deel dit bericht.
* Neem een rood knipperend fietslampje
mee, als stil protest tegen de verlichting
op molens
* Vraag spreektijd aan. Het is geen
vereiste om een goede spreker te
zijn. Het gaat er om dát je spreektijd
aanvraagt, al zeg je maar enkele
woorden. Hoe meer sprekers hoe beter.
Een betoog is prima, maximale spreektijd
is 5 minuten. Met een eenvoudig mailtje
naar statengriffie@fryslan.frl vraag je
het aan, liefst voor 31 mei. Bellen kan
ook: 058-2928996. Let er op dat je een
bevestiging ontvangt van je aanvraag.
Wil je niet inspreken, kom dan wel!
Spandoeken en andere stille protesten
werken ook.
* Spreek over de nadelen die je als
omwonende zult ondervinden; de
slagschaduw; het lawaai; de verlichting;
de vervuilende materialen die in de
bodem nodig zijn; de slecht afbreekbare

materialen van de vleugels; het
tegenvallende rendement van deze vorm
van energie-opwekking ten opzichte van
de enorme invloed die het heeft op de
omwonenden; de waardedaling van de
huizen, de grote landschapsvervuiling tot in een straal 30 á 40 km zal overdag
wit en elke nacht rood knipperend
licht te zien zijn; het werelderfgoed
van de Wadden dat er door beïnvloed
zal worden, de gevolgen voor vogels,
vleermuizen etc… spreek over de
redenen waarom je er tegen bent.
* Stuur erop aan dat de omwonenden
te weinig zijn betrokken bij het proces.
Daarom moet het besluitvormingsproces
opnieuw worden gedaan! Tot nu toe
zijn er veel credits verstrekt aan de
(veelverdienende) initiatiefnemers, en is
er bijzonder weinig aandacht geschonken
aan grote gevolgen voor omwonenden
van heel Súdwest-Fryslan en de andere
gemeenten.

Verandert Friesland in een industrieel landschap en zullen deze absurde afmetingen
de schoonheid van terpdorpen en middeleeuwse kerktorens opblazen? Wordt
het woord Mienskip, van Leeuwarden CH2018, hier niet fiks geweld aangedaan?
Dorpsgemeenschappen versplinteren door dit eenzijdige subsidiebeleid, en de
dorpscohesie valt uiteen.

Deel deze mail zo breed mogelijk!
Zodat het protest zich als in een
kettingreactie kan verspreiden.

Tot 5 juni om 19.00 uur bij
het Gemeentehuis in Sneek!
Voor meer informatie verwijzen wij u
naar Stichting Hou Friesland Mooi:
www.houfrieslandmooi.nl

