Besten, als vervolg op de 2 vorige inspraken d.d. 12-3 j.l. alhier:
Urgent en nog steeds valide is: aan de wettelijke normeringen en
regeltjes was toch voldaan, maar, besten: het gaat nu pas beginnen,
de overlast, het van de zomer niet in je tuin kunnen zitten en mensen
ontvangen, binnen het getril en gezwiep aldoor, Lden not day and
night but Ldónders for ever.
Daar gaat nu juist dit burgerinitiatief over: dat er totale
gezondheids/geluidsmonitoring komt, want: die normen en regeltjes
zijn niet okay, zelfs niet volgens de normen van de Wereld
Gezondheids Organisatie, niet conform idem van ons omringende
landen; normfixing dus.
Zoveel componenten die, gedurende de 18 jaren dat initiatiefnemer
bij de provincie al bezig was met ‘’zijn’’ fundering, op de enige locatie
50, scheef gingen, vandaar dit burgerinitiatief. Dit is geen
stuiptrekking. Dit is keihard wetenschappelijk onderzoek. Daar
vragen we om. Om ons. Om alle mensen die met industriële turbines
opgezadeld zijn en worden. Voor U. Om juist te kunnen handelen, en
niet zoals nu als at random collateral damage mensjes te
slachtofferen en dorpen te belagen.
Het burgerinitiatief kan via 2 wegen naar Rome leiden: A- wij vragen
u individueel te steunen, als toehoorder/burgerraadslid/raadslid,
teneinde o.m. de wethouder te mobiliseren, en B- we vragen u
nederigst om het burgerinitiatief op de agenda te krijgen, als u als
raad- het als een raadsvoorstel- als burgerinitiatief- ondersteunt dan
zijn er gerede mogelijkheden, er zou bijv. van u een brief naar de
provincie uit kunnen gaan, en wij zijn te allen tijde, weer en wind..,
bereid hieraan mee en samen te werken. Het hoeft dus geen of/of te
zijn, het kan: en/en. Ik vraag u dan ook beide opties te steunen.

Zoals die turbines hoger en hoger en harder en gevaarlijker worden,
net zo cumulatief bidden wij u om steun, individueel, en als raad, van
A naar B.. KnalHard nodig.
doeslief ?

#u=lief! Dank!

Op vragen ook het volgende melden: Robert Rand, akoesticus, plaatst
onderstaande niet voor niets op het internet, en we constateren dat
dit initiatief parallel loopt aan ons burgerinitiatief, en dat dus
mondiaal, over de hele wereld, infrasoon en laagfrequent geluid
een heel ernstig issue is: Robert Rand: ‘’ Na ervaren nadelige
gezondheidseffecten van bewegingsziekte (blade pass barometrische
oscillaties 0,1-1Hz re ISO 9996 en Schomer 2015) tijdens onderzoeken
bij vier grote windturbine-faciliteiten, plaats ik dit voor publieke
bewustwording.’’ En je kunt je steun betuigen aan het internationale
initiatief Stop all Windturbine projects untill ‘’ínfrasound’’ health
issues have been investigated. https://twitter.com/robertwrand,
https://www.change.org/p/paul-swift-stop-all-wind-turbinedevelopments-until-infrasound-health-issues-have-beeninvestigated-67f152f1-112b-4164-a626-94b6d8e5ea2d

