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Sinds januari 2020 betrokken bij Stop Windturbines Geingebied.
We wonen in Gaasperdam, Gein 4, met uitzicht over de Broekzijdse Polder, spoor en Abcoude. Ons
huis is een rijtjeshuis en maakt deel uit van lange rijen huizen aan de stadsrand. Sociale huur 
huizen ( van de Key ) afgewisseld met private huur ( van Vesteda ) en koop ( op de markt gegooid 
door de Key, gedwongen door de verhuurdersheffing ). De polder maakt deel uit van het 
Geingebied en maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam, Unesco Werelderfgoed. Abcoude 
heeft een beschermd dorpsaanzicht. We genieten dagelijks van ons uitzicht op de polder en op de 
twee karakteristieke kerktorens. Het landschap is uniek, generaties oud en moet behouden blijven.
Onze inzet is voor het schitterende landschap, voor het werelderfgoed, voor goede gezondheid, vrij
van overlast en voor ontspanning en recreatie dichtbij huis i.p.v. door vakantie ver weg.

Anja is gepensioneerd medewerker van het onderwijsbegeleidings-instituut “het ABC”. Als 
schoolbegeleider heeft ze veel in Zuidoost gewerkt met name in de nieuwkomersopvang. Ook het 
thematisch onderwijs heeft ze helpen ontwikkelen. Ze weet hoe belangrijk goed onderwijs is in 
ontwikkelingswijken. Een stimulerende en rustgevende omgeving horen daarbij.
Arthur is gepensioneerd natuurkundige. Vanuit zijn analytische instelling bekijkt hij kritisch hoe 
gemeentebesturen invulling geven aan de afspraken van het klimaatakkoord. Gemeentebesturen 
genoeg, want hij maakt zich druk over Amsterdam, Ouder-Amstel en De Ronde Venen ( prov. 
Utrecht ). Alsof de duivel er mee speelt klonteren windturbines bij voorkeur samen aan de 
gemeentegrenzen. Het lijkt wel of ze daarmee de afkeuring van de kiezers willen ontlopen (de helft
van de omwonenden valt zo immers buiten het electoraat en draagvlak wordt niet over de 
gemeentegrens gemeten). Al die gebieden liggen in onze buurt en alle drie hebben ze plannen 
gemaakt voor windturbines. Door de acties zijn de plannen in De Ronde Venen per 5 juli 
afgeschoten. Nu Ouder-Amstel en Amsterdam nog.

A&A zijn uitdrukkelijk niet tegen het klimaatakkoord of het verdrag van Parijs. De opwarming van 
de aarde moet worden gestopt en ze onderschrijven drastische maatregelen daartoe. Ze vinden 
wel dat er aan de consumptiekant veel meer inzet nodig is. Rekeningrijden, vliegbelasting, 
inkrimping veestapel, reële beprijzing van CO2-uitstoot ook door industrie en auto, terugdringen 
van airco's, terrasverwarming en verwarmde privé zwembaden, om maar wat te noemen.
Ze zien in hun woonwijk dat verhuurders veel te weinig zon op dak realiseren ondanks de vele 
mogelijkheden. Ook zien ze dat met 17 windturbines de gemeente Amsterdam veel meer bijdraagt
aan het klimaatakkoord dan op grond van haar oppervlak evenredig is. Dat terwijl het zeer dicht 
bevolkt is. 6 à 8 turbines in de haven volstaan. Ook zien ze dat de opgave van het klimaatakkoord al
is vervuld en dat het klimaatakkoord voorschrijft dat bij verhoging van de ambitie eerst naar Wind 
Op Zee wordt gekeken. Ze hebben uitgezocht en gedocumenteerd dat na het behalen van de 
opgave van het klimaatakkoord binnenkort maar ook in 2050 alle verdere elektricteitsopwek op 
zee kan worden gerealiseerd. Op zee is daar ruimte genoeg voor. Ook voor de productie van 
waterstof. Bovendien kan ruimte daar vaak meervoudig worden gebruikt. 

A&A verwijzen graag naar het online document: “Opschieten met energietransitie met behoud van
landschap” en naar de hier verzamelde verkiezingsprogramma's. Nog meer info vindt u hier.

Bereikbaar voor nadere info via: 020-7703745, via signal 0625145390 (Arthur)| 0626007034(Anja)
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