REAGEER TEGEN HET PLAATSEN VAN WINDTURBINES TER HOOGTE VAN
OORBEEK!
De geschiedenis van Oorbeek
1. In 1972, de E40: veel fijn stof en lawaaihinder.
2. In 2002, de HST: met denderend lawaai zonder enig voordeel voor ons dorp.
3. In 2019, 3 windturbines van 200m hoog op 500m van Oorbeek en nog meer hinder voor de
inwoners?

Wat is de stand van het project?
•

Zomer 2014, het eerste plan: 3 windturbines van 150 m op 500m van Oorbeek

•

Oktober 2015, na ‘rekening te hebben gehouden met de opmerkingen van omwonenden’,
een nieuw plan: 3 windturbines van 200m hoog op 500m van Oorbeek. Dus 1/3 hoger!

•

Nieuw: op 29/03/2016 hebben de projectontwikkelaars, Storm en Elicio, na lang aandringen,
visualisaties geplaatst op hun website http://www.windparkE40.be/visualisaties.

Is dit ons dorp in 2019?
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Bovenstaande foto staat op de website van de projectontwikkelaars zelf, en geeft een realistiche voorstelling,
volgens het laatste plan, vanuit de Doelstraat. 3 windturbines overheersen het uitzicht en werpen hun
slagschaduw over het volledige dorp.

Welke hinder veroorzaken windturbines dan?
•

Slagschaduw: Het stroboscopisch effect wanneer de wiek tussen de zon en het beschenen
object (bv. woning) staat. Dit is zeer irriterend.

•

Geluid: Vooral ’s nachts kunnen de laagfrequente geluiden de nachtrust verstoren.

•

Veiligheid: De wetgever kijkt enkel naar perimeter per risico, niet naar de combinatie van
risicofactoren. Wat gebeurt er als er een wiek afbreekt (E40, HST-lijn, het dorp)? Wat met de
militaire vliegtuigen van Bevekom?

zie keerzijde

Waardevermindering onroerend goed: De waarde van onroerend goed daalt gevoelig. Wie
wil er een woning of bouwgrond kopen en in constant gezoef wonen, met een uitzicht op
draaiende windmolenwieken?!

•

Gezondheid: Vooral slagschaduw en geluid zullen mogelijks een invloed hebben op de
gezondheid van omwonenden: prikkelbaarheid, stress, slaapstoornissen, hoofdpijn,
vermoeidheid enz...

•

Gevaar voor vogels: Vogels en vleermuizen worden getroffen door de wieken.

•

Landschapsvervuiling: Zie foto.

Meer informatie op http://www.oorbeek.info
De ervaring toont: hoe hoger, en hoe dichter, hoe meer hinder.
Begrijp ons niet verkeerd: groene energie is prima. En ook met windturbines op zich is niets verkeerd.
Alleen moeten ze op een geschikte plaats gebouwd worden. Volgens een studie uitgevoerd door
VITO in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant zijn er andere gebieden in Vlaams-Brabant veel
geschikter voor windenergie.

Wat kan u doen?
Het plan is nog niet definitief. Beter voorkomen dan genezen! Een gewaarschuwd man is er twee
waard! Daarom is het belangrijk om NU te reageren en niet te wachten tot die windturbines er staan.
Dan is het te laat, want weg krijgen we ze niet meer! Vul daarom zeker onderstaande opiniepeiling
in. We zullen dit bezorgen aan de projectontwikkelaars en aan de bevoegde schepenen van Tienen
en Hoegaarden. Noteer in uw eigen woorden wat voor u storend is aan de windturbines.
Gelieve uw reactie vóór 1 mei te bussen op een van de volgende adressen: Sint-Jorisstraat 35,
Begijnenstraat 57, Wilgenstraat 7 of Oorbeeksesteenweg 151.
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Dit is mijn mening over het plan om deze windturbines Z-09, Z-10 en Z-11 van 200m hoog zo
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