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Geachte leden, 

 

Inwoners van de buurtschappen Wals, Wieken, Milt doen een dringend verzoek 

aan u. Dit verzoek gaat over niet over ganzen of grutto's maar over mensen.  

Mensen die het niet meer begrijpen dat de gemeente met verschillende maten 

meet als het over woongenot of uitzicht gaat! 

Worden er hoogspanningsmasten geplaatst in de omgeving van Ulft dan gaat 

men praten of deze ondergronds kunnen. Dat mag wat kosten en ook het 

energieverlies is dan geen discussiepunt meer.  

Echter een paar kilometer verder, nabij de eerder genoemde buurtschappen gaat 

men schaamteloos over tot het aanleggen van tien windturbines die twee maal zo 

hoog zijn. 

 

De inwoners van de buurtschappen verbazen zich over het gemak waarmee het 

college instemt met de 10 windmolens en geen enkele rekening houdt met haar 

inwoners. 

Als er dan onder druk van de provincie akkoord is gegaan met een nieuw park, 

dan had het college nog kunnen kiezen voor een geringer aantal. Het aantal van 

7 molens was al bedrijfseconomisch rendabel*. 

In het huidige plan staat één van de windturbines zelfs op minder dan 500 meter 

van de bebouwing van onze  buurtschappen, zodat weer een groot aantal 

bewoners directe overlast heeft. Bovendien zou bij een geringer aantal molens 

het dorp Netterden niet ingesloten lijken. 

Het gevoel komt bij ons naar boven dat de gemeentelijke politiek zich weinig 

gelegen laat liggen aan de plaatselijke bevolking. Is het dan niet handiger om  

alles maar meteen door de provinciale of  landelijk politiek laten regelen? 

 

Waarom instemmen met een dergelijk mensonvriendelijk plan waarbij de meest 

oostelijke windmolen veel te dicht bij de woningen van onze buurtschappen 

wordt geplaatst. Het plan heeft geen enkel draagvlak bij de plaatselijke 

bevolking. 

 

Een simpel verzoek van de bewoners van Wals, Wieken, Milt aan alle 

raadsleden, stem niet in met de beslissing van B&W ten aanzien van het 

bestemmingsplan Windpark den Tol.  



 

De lijst van 50 adressen van bewoners van Wals, Wieken en Milt, die dit 

verzoek steunen, zijn bij de ondertekenaars aanwezig. 

 

Namens deze bewoners, 

 

Ted Loeff en Frank Ingelaat 

 

Miltseweg 3 en 5 Gendringen  

 
 

*raadsvoorstel 28-11-2013, blz. 2 kanttekening a. 
 


