Soesterwijk Wiek
We helpen graag mee om uw eigen doelstelling te bereiken: CO2 neutraal in 2030*
In deze tijd waarin we veel elektriciteit gebruiken, kunnen we MOETEN uit de kast halen.
Het is EN, EN en EN. Het klimaat staat in brand en laten we nu NIET MEER discussiëren
over HOE de brandweerauto eruit moet zien...
JA, het is EN zonnepanelen... EN isoleren.... EN innovaties... EN niet meer zeggen dat je voor
duurzame energie bent maar OOK DOEN, EN wind op zee.... EN ook in je EIGEN achtertuin.
Bij wijze van spreken, want een windturbine mag niet overal staan...
De locaties van windturbines moeten aan allerlei eisen voldoen. Het gaat niet om mooi of
lelijk, maar wat mag t.o.v. geluid, slagschaduw en flora en fauna. Vandaag is de vraag of u
toestemming geeft om dit OBJECTIEF te laten uitzoeken. (Of u blokkeert één van de weinige
mogelijkheden in Amersfoort om eigen windenergie op te wekken). Wij gaan er vanuit dat
deze raad inziet dat dit een uitgelezen kans is, nl:
Een burgerinitiatief dat zelf zorgt voor draagvlak, contact heeft met de omwonenden en de
winst laat terugvloeien naar de direct omwonenden en naar de wijk.
Nog even over die brandweerauto. Ja, een brandweerauto maakt lawaai en je zou willen dat
je hem niet hoeft te gebruiken... Een windturbine maakt ook lawaai. En mensen vinden hem
lelijk... Maar helaas er is een dringende noodzaak. De winters zijn niet meer zoals ze geweest
zijn (dit lijkt me een understatement)... IJstijden of niet, dit is hoe we ervoor staan!**
En wat is er dan GAVER om mee te helpen om eigen duurzame energie op te wekken?!
Als de plekken op De Isselt voldoen aan de eisen, dan leveren straks twee windturbines
energie aan 4.000 HUISHOUDENS (bijna het hele Soesterkwartier)! Eigen zonne-energie is
FANTASTISCH! Een goed geïsoleerd huis is FIJN! Maar het idee dat je aan de wieg staat van
windturbines die bijna een hele wijk van duurzame energie voorzien, vind ik SUPERGAAF.
Deze energie, deze inkomsten willen we toch niet laten liggen...
Wij gunnen Amersfoort EIGEN WINDENERGIE!
Het Waterschap – eigenaar van de grond van één van de locaties –
wil graag meewerken. Daarom graag groen licht ook van de Raad
voor ruimtelijke medewerking!
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CO2 neutraal in 2030* – Een flinke opgave zoals de gemeente inzichtelijk heeft laten maken:

De winters zijn niet meer zoals ze geweest zijn (dit lijkt me een understatement)...
IJstijden of niet, dit is hoe we ervoor staan!**

**

Onderzoek met ijskernen op Vostok bevestigen dat in de afgelopen 420.000 jaar het
CO2 niveau in de atmosfeer tussen 180 en 280 ppmv lag (parts per million per volume).
Inmiddels zijn we al over de grens van 400 ppmv gegaan. Bron: Falkowski and others, 2000.

