
Nieuwsbrief 

De ervaring leert dat er niet of 

nauwelijks aandacht is voor de 

klachten van omwonenden van 

windturbines. Dit burgerinitiatief 

is bedoeld om beleidsmakers 

inzichtelijk te maken dat er veel 

problemen zijn door overlast van 

windturbines. Voor een groot 

deel veroorzaakt na verruiming 

van de regelgeving voor windtur-

bines.  

Op windmolenklachten.nl kan 

iedereen uit Nederland, Belgie en 

Duitsland klachten melden die 

we vervolgens publiceren in een 

database/archief. U kunt een 

klacht indienen als u bijvoorbeeld 

geluidoverlast en slagschaduw-

overlast ervaart. Ook als u een 

bepaalde windturbine of wind-

turbinepark niet vindt passen in 

het landschap kunt u hierover 

een klacht plaatsen.  

Het kan ook zijn dat u een klacht 

heeft over de vergunnings-

aanvraag of een voornemen van 

een initiatiefnemer om een wind-

park op een bepaalde locatie 

terealiseren.   

Kortom u bepaalt zelf 

de inhoud van de web-

site. U mag bovendien 

meer dan één keer een 

klacht indienen. 

Als u deze nieuwsbrief leest dan zijn er al meerdere klachten gere-

gistreerd. Maar dat moeten er nog veel meer worden. Met een 

goed gevulde database willen we de problematiek inzichtelijk ma-

ken. Vervolgens kan iedereen in Nederland, Belgie en Duitsland 

hiermee bestuurders en de politiek confronteren. 

Hét meldpunt voor 

windmolenoverlast! 
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Windmolenklachten.nl: Hét Politiek Podium! 

Het is de bedoeling om van windmolenklachten.nl ook een politiek podium te maken. Landelijke, Provinciale en Gemeentelijke standpun-

ten kunnen worden vermeld. Wij nodigen u allen uit om ons van informatie te voorzien. Daarmee houden we de website “up to date”. In 

de rubriek “nieuws” zullen wij u op de hoogte houden van alle relevante info rondom windenergie. 

 

  

WOESH-WOESH-WOESH ...  

en maar door.  

Dan denk je - kom op niet 

aanstellen lekker gaan slapen - dan 

toch lukt het niet en wordt je 

gefocussed op dat doordringende 

geluid. Het is een bizarre situatie. 

Omdat het zo hard is, zo luid , je 

kan het niet naast je neer leggen. 

Was het maar een gelijke toon , 

maar het is een golf van geluid die 

tegen de muur en tegen het dak 

weerkaatst en door het raam naar 

binnen komt. Dat is te zenuw 

slopend om naar te luisteren.  Het 

is te vergelijken met psychische 

marteling. Hou een persoon wakker 

met geluiden. Zo kun je het 

vergelijken. Mensen draaien door. 

Worden woedend of flippen. Wij 

zijn dat soort mensen. Het is 

daarom dat we super geirriteerd 

raken en soms ook ons geduld 

dreigen te verliezen , we willen niet 

vallen in geweld of in dreigementen 

maar dat bepaalde mensen er 

agressief van worden kan ik goed 
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