NIEUWSBRIEF VOOR BEWONERS OVER WINDMOLEN VLIETZONE
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle omwonenden van de windmolen in de Vlietzone, naast de A4
en de NS-werkplaats aan de Westvlietweg.
Op een steenworp afstand van een woonwijk en volkomen onverwachts, verrees half december
een kolossale windturbine in het mooie en ruimtelijke landschap aan de rand van LeidschendamVoorburg. Sindsdien is er veel commotie onder de omwonenden, vooral omdat zij niet
geïnformeerd zijn. Het winterweer heeft ons de afgelopen tijd alvast enkele gevolgen laten zien:



bij vorst zet zich ijzel op de rotorbladen (wieken) van de molen af, zodra die dan beginnen
te draaien “sneeuwt” het ijs-schijfjes in de omgeving.
bij zonnig weer, in de middag maken de draaiende bladen (wieken) een bizarre
slagschaduw in de huiskamers van omwonenden.

Een groep omwonenden heeft de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone opgericht. Doel van
deze groep is om a) protest aan te tekenen over het gebrek aan communicatie en duidelijkheid te
krijgen over de procedures en vergunningen (welke voorwaarden zijn er bijvoorbeeld aan de
vergunningen verbonden), b) te voorkomen dat er nog meer windmolens in de Vlietzone komen,
c) bewoners informatie te verschaffen over hun rechten bij overlast en hoe zij eventueel hun
vermeende schade kunnen verhalen.
Daarvoor is een website ingericht: www.windturbinevlietzone.nl . Op die website wordt de
komende tijd informatie en berichten over de windmolen gezet. U kunt er ook reageren.
Op 19 januari is de officiële handeling voor de ingebruikname van de windmolen.De
Bewonersgroep Windturbine Vlietzone wil bij de officiele handeling op een vreedzame manier
demonstreren en aandacht vragen voor de hinder bij “de buren”. Op 19 januari, 15.30 uur
verzamelen op de Westvlietweg ter hoogte van CEVA-logistics, dat is naast de NS werkplaats.
Dan kan er met spandoeken en muziek aandacht gevraagd worden voor de bezwaren.
Politieke partijen hebben inmiddels ook van de onrust onder bewoners gehoord en willen een
steentje bij dragen. Zo heeft het CDA al vragen gesteld aan de Leidschendamse wethouder
Bruines over de gevolgde procedures en de informatie voorziening naar bewoners. GBLV heeft
een deskundige in de arm genomen om nog eens goed te kijken naar de juridische aspecten en
zal op 23 januari om 20.00 uur een informatiebijeenkomst organiseren in partijcentrum Hijdra.
De stukken van gemeente Den Haag ten aanzien van de molen zijn te vinden met een link op de
website van de bewonersgroep.
DIT KUNT U ZELF DOEN ALS U HINDER HEEFT VAN DE MOLEN:
Indien u last heeft of schade ondervindt van de molen, meldt dat dan aub via de omgevingsdienst
Haaglanden. Zij kunnen er iets aan doen! Dus wanneer u last heeft van de draaiende molen door
slagschaduw of vallende ijsflinters, maak daar dan melding van bij de omgevingsdienst
haaglanden. Je kunt die melding aanmaken op omgevingsdiensthaaglanden.nl en dan het overlast
formulier aanklikken of de link op de website van de bewonersgroep. Door die melding komen
de milieuinspecteurs dan poolshoogte nemen. Zij kunnen ook handhaven.
Er wordt nog onderzoek gedaan naar diverse andere mogelijkheden, zodra daar iets van bekend
is wordt dat via de site http://windturbinevlietzone.nl/wp/ bekend gemaakt.

