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Zoeken op Twitte

Sander de Pander @sanderdepander · 28 nov.
Gemeente @AmsterdamNL heeft een enquête uitgezet over #windturbines.
Daar is niet zo heel goed over nagedacht…
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Paul van Egmond @PaulvanEgmond · 6 dec.
...óf er zit wel degelijk een logica achter waaruit blijkt dat als zo'n app er
komt, er meer mensen dan waarmee oorspronkelijk werd gerekend van die
app gebruik maken. En als je strengere geluidsnormen hanteert, heeft dat
qua plaatsing het meeste invloed op ernstige hinder... 1/2
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Paul van Egmond @PaulvanEgmond · 6 dec.
... en het is dan heel goed mogelijk dat een andere plaats ernstige hinder
vermindert, maar meer mensen blootstelt aan lichte hinder.
Wel jammer dat de enquete kennelijk de achterliggende berekeningen en
grondslag niet blootlegt. @AmsterdamNL, wie heeft de enquete gemaakt?
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Relevante perso
Webcare Ams
@webcare020
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werkdagen tus
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Webcare Amsterdam
@webcare020

Paul van Egm
@PaulvanEgm

Als antwoord op @PaulvanEgmond en @sanderdepander

Dag Paul, de enquête is door een aantal van mijn
collega's gemaakt. ^OE
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Paul van Egmond @PaulvanEgmond · 10 dec.
Als antwoord op @webcare020 en @sanderdepander
Aha. Hebben je collega's behoefte om te reageren op het filmpje dat
@sanderdepander plaatste?
Ik kon zijn resultaten trouwens niet repliceren
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