Enquête duurzame opwek wind en zon
–

Klik op titel om de
enquête te beginnen

–

In uw browser opent
zich een scherm

●

( even geduld )
–

Klik op het pijltje na
“start uw zoektocht”

–

Uw zoektocht is gestart

–

Druk op de spatiebalk
om door te gaan met
deze korte handleiding

●

De Stichting Stop
Windturbines Geingebied
( SWG ) heeft grote
bezwaren tegen deze
enquête van de gemeente
DRV. Lees hier over onze
bezwaren.
Ook de duidelijkheid en het
gebruiksgemak van de
enquête laten te wensen
over. SWG is niet verantwoordelijk! Deze handleiding is wel onze service.

Blad 1: U woont in de Ronde Venen
U vult hier bijvoorbeeld in dat u in De
Ronde Venen en wel in Mijdrecht,
Wilnis of Vinkeveen dorp woont. De
meeste Ronde Veners wonen daar.






Als u dan het Unesco Werelderfgoed
van windturbines vrij wilt houden dan
telt u niet mee als nimby.
Het valt voor de gemeente niet te
checken waar u woont.
Klik op “Volgende” om door te gaan
met de enquête en druk op spatie om
door te gaan met deze korte
handleiding.

Blad 2: Eens met de doelstelling?
●

●

●

●

●

U moet een vakje aanklikken ook
als u geen idee hebt.
In het commentaar venster kunt u
invullen SWG1. De gemeente weet
dan dat u deze tekst bedoelt.
Alternatief kunt u onderstaande
tekst in het commentaar venster
plakken: ( het commentaar mag
niet langer, hoezo inspraak ? )
DRV kent vele beperkingen. Schiphol,
werelderfgoed, vogels, NNN, Groene Hart. Moet
in mindering.

Klik op volgende en op spatie

Blad 3: Waar wilt u ze niet?

Zonder iets in te vullen
kunt u niet verder.
1.klik potloodje om te
starten ( 1e plaatje )
2.Klik potloodje uitsluiten
( 2e plaatje )
3.Klik in Geingebied (3e)
4.Klik volgende

Blad 4: Waar dan wel?
●

●

●

●

●

●

●

De gemeente sluit niet uit dat
er windturbines van 240 m
komen waar u er van 175 m
plaatst. Doe dat dus niet.
U hoeft niets aan te wijzen.
1. schrijf commentaar in het
venster, plak onderstaand bijv:
Wou het hele Geingebied uitsluiten vanwege
Unesco erfgoed.Turbines 175m niet geplaatst
want dan turbs van 240m. Knullige enquête
meet niks, zeker geen draagvlak.

In plaats daarvan kunt u SWG2
invullen. De gemeente weet
dan dat u deze tekst bedoelt.
SWG3 wijst naar deze tekst.
2. klik op volgende en druk
spatie

Blad 5: Afsluiting
U hoeft uw emailadres niet in te
vullen. Klik wel op verzenden!
●

●

Namens de stichting Stop WindTurbines Geingebied bedankt voor
het meedoen
Stuur een mail naar ons dan
houden we u op de hoogte.

●

Meld u aan als vrijwilliger

●

Overweeg een donatie!

●

Allemaal via onze site.
( kies “Meer” en dan “Wie zijn wij” )

