
Geachte mevrouw Schutte,

Wij hebben net telefonisch contact met elkaar gehad over de inhoud van de Raadvergadering van 4 
maart a.s. en dan met name punt 3a van de agenda waarin de routekaart energieneutraal Leusden 
2040 aan de orde komt.
Zelf woon ik aan de Emelaarseweg en tot mijn grote schrik komt mij pas vanochtend ter ore dat er 
meerdere windturbines en zonneparken op niet meer dan een enkele honderden, zo niet tientallen 
meters van mijn woning staan gepland in de plannen van de gemeente.
De bewoners van de Emelaarseweg willen zich graag verenigen zodat wij onze bezwaren bij de 
gemeente rondom deze plannen kenbaar kunnen maken. Aangezien wij pas heel recent op de 
hoogte zijn van deze plannen kan ik u op dit moment nog niet de namen van de bewoners die zich 
willen verenigen geven.
Zou u voorlopig mij als contactpersoon van de Emelaarseweg willen noteren, mogelijk verandert dit 
de komende tijd maar ik houd u hiervan dan op de hoogte.

Ik hoop vandaag of morgen met mijn buren en andere bewoners van de Emelaarseweg in gesprek te 
komen om zodoende ook onze bezwaren op papier te zetten dan wel via ons spreekrecht onze 
bewaren kenbaar te maken. Voorlopig is mijn persoonlijke mening dat er de afgelopen tijd juist op de 
Emelaarseweg veel nieuwe woningen worden gebouwd die al aan alle energie neutrale voorwaarden 
voldoen. Daarnaast zijn er veel bewoners van bestaande woningen op de Emelaarseweg, waaronder 
wijzelf, die energiebesparende maatregelen hebben getroffen, zoals daken vol met zonnepanelen. 
Dat juist zij  nu tegen zonneparken en of windturbines moeten gaan aankijken met alle 
geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijk gezondheidschade als gevolg is wel heel zuur.

Wellicht kunt u met dit bericht alvast ons , nog niet volledige bezwaar, op de agenda van aanstaande 
donderdag zetten.

Met hartelijke groet,
Adres en contactgegevens bij griffie bekend


