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KLACHTEN: enquête windmolens in Amsterdam 

From: "mevrouw ap v t" <- - - @---.nl> 

Date: 23-11-2021 14:17 

To: Secretariaat Commissie FED <SecretariaatCommissieFED@amsterdam.nl> 

 

Enquête Gemeente Amsterdam: “Windmolens in Amsterdam: welke keuze zou u maken?” 

Geachte raadsleden, geachte commissieleden, 

Ik ben zo woedend en je kan pas na 16.00 uur bellen….. (naar de hulpdienst voor de enquête). 

Ik ben al ongeveer een uur heel serieus bezig met de enquête in te vullen. Ik WAS bij het 

overzicht dat je punten kan selecteren die ik als bewoonster extra belangrijk vind. (vraag 7) 

Ook dat doe ik heel serieus (Nb het zou helpen als je bij het eerste kleine overzicht van 

punten, zou lezen dat als je dat wilt invullen EERST op ‘Volgende’ moet klikken. Nu dacht ik 

een tijd, dat mijn tijd voorbij was. Wat ik al niet snapte). Ik wil meer achtergrondinformatie, 

lees, wil terug en toen was de hele ingevulde en nog niet verstuurde enquête weg!!!!!!!  

Ik voel me hier zo machteloos over, het is helemaal geen makkelijke enquête om in te vullen, 

gericht op meer hoogopgeleide witte mensen, dus niet op de gemiddelde Amsterdammer en al 

helemaal niet op de gemiddeld minder hoog opgeleide bewoners die juist dicht wonen bij de 

huidige zoekgebieden, b.v. in Zuidoost. 

Dat is eigenlijk heel kwalijk dat de gemeente allerlei vormen bedenkt voor inspraak over de 

windturbines, maar daarbij juist niet die bewoners bereikt die het met name zal aangaan als 

het om geluidsoverlast gaat, laagfrequent geluid, slagschaduw, knipperlichten, overlast door 

aanleg en onderhoud van de mogelijk te plaatsen windturbines etc. etc. 

Er wordt in de enquête ook niets gezegd/gevraagd over het FEIT dat de zoekgebieden - met 

name in Zuidoost - liggen bij andere gemeente- en provinciegrenzen – b.v. Ouderkerk aan de 

Amstel – die ook zo hun plannen voor windturbines hebben aan hún grenzen. 

Ik ga de enquête niet nog eens invullen, want ik wil niet weer ‘het bos ingestuurd worden en 

dan door de vraagstelling en beperking in wat je wel of niet mag kiezen in een fuik terecht te 

komen’. En als ik dan zo serieus ben om ook de geboden informatie te willen lezen, en daarna 

niet meer terug kan omdat dan alles verdwenen is wat ik eerder zorgvuldig heb ingevuld!!!!! 

Ik zou het zeer waarderen:  

1e dat u mij over deze beschreven ervaring een reactie stuurt; 

2e dat u zelf met de ontwerper nog eens kritisch naar deze enquête kijkt en de fouten erin 

bijstelt. 

Tip: het deel met de te kiezen mogelijkheden eruit haalt. Dat is véél te moeilijk (ik ben HBO-

opgeleid). Inhoudelijk ook niet reëel – om op de stoel van de gemeente te gaan zitten – en de 

online raadpleging blijkt ook niet goed te werken. 



3e Dat u ook andere vormen van het betrekken van de Amsterdammers-in-de-buitengebieden 

bedenkt en instelt bij uw inspraakprocedures m.b.t. de windturbines: jongeren, ouderen, 

mensen met een sociaaleconomische lagere maatschappelijke positie, mensen die de 

Nederlandse taal minder goed spreken en/of niet gewend zijn dat er naar hen geluisterd wordt 

en/of niet gewend zijn ‘ambtenarentaal’ te lezen, te begrijpen en er iets mee te doen (enquête 

b.v.). 

Ik zou nog wel meer willen opschrijven, maar ik laat het hier hierbij…. 

Graag hoor ik van u een reactie/antwoord op deze mail. 

Met vriendelijke groet mevrouw A.P. van T.  

bewoonster Amsterdam-Zuidoost 

 


