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GIGANTISCH WINDturbinePARK DREIGT
Er bestaan plannen om in het Oude-IJssellandschap
ter hoogte van Laag-Keppel en Langerak een gigantisch
windturbinepark aan te leggen.
Stel u eens voor: een serie 230 meter hoge windturbines
die slagschaduw geven, constant een zoevend geluid
maken en die laagfrequente trillingen produceren op een
afstand van 400 meter van bestaande woonkernen.
Dit alles geprojecteerd in een uniek coulissenlandschap
van hoge ecologische en historische waarde.
De stichting Tegenwind Keppel Eldrik is van mening dat
dit windturbinepark er niet mag komen, omdat:
De effecten op gezondheid en welzijn van dit nieuwe
type industriële windturbines nog onvoldoende zijn
onderzocht en vastgesteld, maar wel degelijk aanwezig
zijn.
De besluitvorming ondemocratisch verloopt.
De inspraakprocedure voor de burgers is een wassen
neus, ze bestaat uit online georganiseerde sessies,
waarbij de selectie van de sprekers, de voorzitter van de
bijeenkomst en de ingediende vragen door direct belanghebbenden hebben plaatsgevonden. De gemeenteraad
dreigt buitenspel te worden gezet.
De opbrengsten van het windmolenpark niet ten goede
komt aan de burgers. Burgers die wel opdraaien voor de
subsidie en die vervolgens de eigen woning in waarde zien
dalen.

Er voldoende alternatieven voor het opwekken van duurzame energie bestaan. Het bestaande elektriciteitsnet is
hier echter nog onvoldoende op berekend en plaatsing
van winturbines zal eerder een negatieve invloed hebben
op de ontwikkeling van andere duurzame alternatieven.
Dat er toch windturbineparken op land worden gepland,
wordt gestimuleerd door de veel hogere subsidies bij
plaatsing op land dan op zee. Het is dan wel heel erg triest
om te zien dat datacenters er met de gesubsidieerde
energie vandoor gaan en buitenlandse investeerders met
de door de staat gegarandeerde winst.
De stichting Tegenwind Keppel Eldrik vraagt zich af:
Wie en wat bepaalt dat deze turbines direct nabij woonkernen in uniek landschap worden geplaatst en wie
worden hier beter van?
Wat is de rol van de gemeente? Waarom heeft het
bestuur van de gemeenten de regie over zo’n belangrijke
ontwikkeling uit handen gegeven en wordt er niet open
met de burgers gepraat in plaats van dat ze door belanghebben worden bestookt met propagandapraatjes.
Bij wie kunnen gedupeerde mensen terecht?
Nabij Windpark Spui in de gemeente Hoeksche Waard
(ook turbines van 230 meter) zagen reeds zes van de
twaalf omwonenden zich gedwongen te verhuizen.

Gigantisch windPARK
bij de OUDE IJSSEL?
Veertien, 230 meter hoge windturbines ter
hoogte van Doetinchem (De Huet), Langerak,
Laag- en Hoog-Keppel gepland.

zeg NEE!
Nee tegen ernstige landschapsverstoring
Stel u eens voor: veertien windturbines van 230 meter hoog direct langs de Oude IJssel

Nee tegen gezondheidsschade
Slapeloosheid, stress, concentratiestoornissen en mogelijk hart- en vaatziekten

Windturbines met een hoogte van 230 meter zijn slechts op

Nee tegen waardedaling van uw huis

één andere locatie (in de Wieringermeer) geplaatst. Er is dus

De nabijheid van windturbines heeft een aanzienlijke waardedaling tot gevolg

nauwelijks ervaring wat voor een schade zo’n turbine in ecologisch opzicht aanricht en wat voor een invloed zo’n gigantische
turbine op de gezondheid en welzijn van de burgers heeft.
Ze zijn veel hoger dan de windturbines die u uit de omgeving
kent. Om u een idee te geven; ze zijn 55 meter hoger dan die bij
Angerlo. Ter vergelijking: de windmolen bij de brug in Laag

Nee tegen geluidsoverlast
Windturbines van 230 meter hoog maken 24 uur per dag, 365 dagen per jaar continu
overlastgevend hoorbaar- en niet hoorbaar geluid

Keppel is 14 meter hoog en de toren van Kasteel Keppel is

Nee tegen aantasting dorpsgezicht

circa 30 meter hoog. De artist impression geeft u een indruk

Laag-Keppel heeft de status van Beschermd Dorpsgezicht, maar wat is dat waard?

wat dit voor Laag-Keppel betekent.

Nee tegen a-sociaal business plan
Het Landgoed Keppel laat eigen financieel gewin prevaleren boven welzijn van de burgers
Wilt u meer weten over ons verzet tegen de plaatsing van windturbines?
Ga naar: www.tegenwindkeppeleneldrik.nl

Nee tegen ondoorzichtige procedure
De gemeenten Doetinchem en Bronckhorst geven weinig openheid over de plannen

Uw financiële ondersteuning van ons verzet is zeer welkom:
Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik, NL54RABO0347001548.
(De leden van de stichting zetten zich geheel onbezoldigd in)
Op 1 april wordt de uitslag van de enquête over windturbines bekend gemaakt (u kunt zich t/m 30 maart aanmelden
via de gemeente Bronckhorst)
Zegt u ook nee tegen het geplande windturbinepark bij de Oude IJssel? Plak dan deze poster achter uw raam.

Nee tegen onherstelbare schade aan flora en fauna
De negatieve impact op dieren en planten die leven in dit gebied is enorm

Laat u horen voor het te laat is!
De besluitvorming komt nu in een cruciale fase

zeg NEE!

VEERTIEN 230 meter hoge windturbines
Ter hoogte van doetinchem (de huet),
langerak, laag- en Hoog-keppel?
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