
BELANGRIJKSTE PUNT OP AGENDA GEMEENTERAAD 31 AUGUSTUS IS 
TOEGEVOEGD PUNT VAN DE N-VA FRACTIE

Aangezien de eerste milieu-aanvraag voor drie windturbines een feit is, vraagt N-
VA nogmaals om een duidelijke visie te ontwikkelen waarbij in de eerste plaats
het welzijn van de inwoners nagestreefd wordt.  Vandaar het voorstel  om het
achtergrondgeluid  deskundig  te  laten  meten  op  verschillende  plaatsen  en
gedurende een langere periode.

Zodoende  ligt  de  huidige  situatie  vast  en  kan  gebruikt  worden  als
vergelijkingspunt  mochten  er  in  de  toekomst  windturbines  komen  die  voor
overlast zorgen. 

Waarop ligt de focus?

- Periode: minstens drie weken

- Locatie: minstens 10 plaatsen in Wechelderzande en 4 in Hemeldonk

- Wat?

1 Ook aandacht voor de lage tonen (dBA)

2 niet enkel gemiddelden (bv. weekgemiddelden) opleveren maar ook de
RUWE DATA, dus niet enkel een eindconclusie 

3 de (weers)omstandigheden (bv. regen, wind, een vakantie- of feestdag)
mee in het logboek vermelden

4 de originele data opleveren

HOE REAGEERDE DE MEERDERHEID?

1) Electrabel heeft haar milieu-aanvraag ingetrokken (op vraag van het 
schepencollege);

2) Er zullen geen metingen worden uitgevoerd want dat is

- zeer duur,

- de omstandigheden kunnen wijzigen (als de rest van de snelweg wordt 
heraangelegd )

MAAR VOORAL de aanvragers voeren ook metingen uit!

ONZE REACTIE: hoe betrouwbaar is een aanvrager die blijkbaar een 
afspraak (wanneer de aanvraag doen) aan zijn laars lapt?

ONZE CONCLUSIE:



1 Dit gemeentebestuur kan niet, wil niet, wenst niet, durft niet openlijk en 
transparant te communiceren, noch met haar burgers noch met de oppositie. 
Dit was reeds duidelijk op de GR van januari toen de visietekst erdoor werd 
geduwd ZONDER AANPASSING: het gemeentebestuur beslist en niet de 
gemeenteraad! Tot op heden heeft de oppositie geen letter uitleg gekregen 
over deze aanvraag. 

Excuus: we hadden het wel op de agenda willen zetten maar het is van de 
baan!

2 De burgemeester en de schepenen willen, kunnen of wensen niet het 
belang van alle burgers voorop te stellen tegenover het belang van 
enkelen. Zij zien geen graten in lasten voor allen en lusten voor enkelen!
Het is meer dan duidelijk dat de burgers hun eigen belangen zullen moeten 
behartigen!

 DEZE NIET-COMMUNICATIEVE HOUDING IS EEN BURGERVADER 
ONWAARDIG! DE TIJD VAN “WE LOSSEN DE PROBLEMEN WEL OP ALS 
ZE ER ZIJN” LIGT VER ACHTER ONS. 

WANNEER STAPT ONZE GEMEENTE OOK DE 21STE EEUW BINNEN?

Het bezwaarschrift dat de N-VA OCMW-raadsleden en gemeenteraadsleden tegen
de milieu-aanvraag kan je via deze link lezen.


