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Een wat korter weekbericht deze keer. We blikken terug op onze ronde met de raadsfracties en de bewo-
nersbijeenkomst (17/2), we vertellen kort over het gesprek dat wij donderdag 18 februari met wethouder de 
Groot hebben gehad en laten jullie weten wanneer de concepttekst van het burgerinitiatief beschikbaar is.  

Radio Houten 
Zaterdag 20 februari 2021 is Stichting Mooi ’t Goy te gast bij Omroep Houten in het programma ‘Daar Hou Ik 
U Aan’. Dit programma staat geprogrammeerd van 11.00 tot 12.00 uur. https://www.omroephouten.nl/radio/ 

Fracties  
Afgelopen maandag (15/2) hebben we presentaties verzorgd voor de fracties van Houten Anders, PvdA, 
GroenLinks, CDA en VVD. Daarmee hebben we alle 10 de fracties gesproken. We hebben de raadsleden 
bedankt voor deze gelegenheid. De fracties, ook de vijf (SGP, groep Aanen, D’66, ITH, en CU) die wij in de 
week ervoor al spraken, waren zonder uitzondering oprecht geïnteresseerd. Wij hebben er vertrouwen in dat 
zij bereid zijn om ons burgerinitiatief serieus te bestuderen.  

Gezondheidsrisico’s mega-windmolens 
Wij hebben ons de afgelopen weken verdiept in de gezondheidsrisico’s van windmolens. We hebben geluis-
terd naar de expertmeeting op 2 februari bij de gemeenteraad van Amsterdam (https://mooi-t-goy.nl/res/) en 
naar aanleiding daarvan hebben we audioloog Jan de Laat gevraagd om op de bewonersavond een presen-
tatie te houden (zie hierna). Afgelopen dinsdag kregen twee leden van ons bestuur een telefoontje van een 
initiatiefnemer van een windpark. Hij vroeg ons om niet te communiceren dat er gezondheidsrisico’s zijn, 
omdat naar zijn overtuiging vaststaat dat deze er niet zijn. Aan dat verzoek kunnen wij niet voldoen omdat wij 
er, anders dan hij, niet van overtuigd zijn dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. Natuurlijk weten wij dat er ook 
wetenschappers zijn die aangeven dat er geen wetenschappelijke aanwijzingen voor gezondheidsrisico’s zijn. 
Die rapporten bestuderen wij net zo goed. Maar de bronnen die zeggen dat er wel degelijk gezondheidsri-
sico’s zijn, komen van respectabele wetenschappers en dat zijn geen eendagsvliegen of roeptoeters.  
 
Onze stelling is en blijft daarom dat je met de gezondheid van mensen geen risico’s mag nemen en dat 
windmolens om die reden 10 x de turbinehoogte van woonkernen moeten worden geplaatst. Met de bewoners 
van woningen die niet in een woonkern staan, maar wel binnen die straal van 10x de turbinehoogte wonen, 
moeten op hun situatie toegesneden goede maatwerkafspraken worden gemaakt. Maatwerkafspraken waar-
mee echt aan hun zorgen en risico’s tegemoet wordt gekomen. Ook dat is in Nederland nog niet goed gere-
geld, omdat dan al snel weer naar die veel te korte grens van 400 tot 500 meter wordt gewezen. Bij mega-
windmolens is dat echter volstrekt onvoldoende. Ook dit aspect laten we daarom terugkomen in het burger-
initiatief.  

Bewonersavond 17 februari 2021 
Wij waren blij verrast met de goede opkomst op onze bewonersavond. Als we in De Ploeg waren geweest, 
hadden we een volle zaal en een flinke afwas gehad! We zijn blij met de support en de suggesties die zijn 
gedaan. De oproep om zonnevelden vooral te plaatsen op schrale grond is er bijvoorbeeld één die we zeker 
zullen inbrengen. Op de site van Mooi ’t Goy hebben we alle presentaties gezet. Als je op deze link 
(https://www.dropbox.com/personal/Stichting%20Mooi%20't%20Goy/openbaar) klikt, kom je er direct. Je 
kunt daar de presentaties downloaden en dan ook nog even in alle rust luisteren naar de presentatie van Jan 
de Laat. Natuurlijk was het jammer dat we afgelopen woensdag zo af en toe een missertje hadden met onze 
digi-vaardigheden, maar gelukkig pakten de deelnemers dat sportief op en krijgen we de volgende keer hulp! 
We waren heel blij met de support vanuit het dorp en met de tips in de mentimeter. Het geeft energie en doet 
ons beseffen dat we in een gaaf dorp wonen. Een dorp waarin je gelukkig met anderen kunt leven: een BLUE 
ZONE! 

Burgerinitiatief 
Het burgerinitiatief is juridische getoetst en gaat na dit weekend naar de ondersteuners met de vraag of zij 
zich kunnen vinden in de tekst. Je zult dan zien dat we proberen met een goed en eerlijk verhaal te komen. 
Een verhaal dat de energiestrategie steunt en tegelijk waarborgen geeft voor de gezondheid van mensen. 
Natuurlijk zijn we heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Als je nog mee wilt doen aan het burgerinitiatief kan 
dat natuurlijk. Stuur dan een mail ( Jeannette.Zomer@rabobank.nl ) en we zetten je op de lijst.  

Masterplan (gesprek met wethouder 18 februari) 
Vier keer per jaar spreken we met de wethouder en de gebiedsmanager van Houten over ons dorp. Afgelopen 
donderdag was de eerste keer dit jaar. We hebben gesproken over het ruimtelijk masterplan voor het dorp 
en de BLUE ZONE. We krijgen van de gemeente input voor het masterplan. Dat is fijn want het is onze inzet 
om dit masterplan met inwoners en gemeente samen te maken. Het was een prettig gesprek dat aan beide 
kanten veel energie gaf. 

Bestuur van Stichting Mooi ’t Goy i.o.  


