Aan: HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN MALLE/ZOERSEL
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE
ANTWERPEN
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
Handelslei 167
2980 Zoersel

Afgifte tegen ontvangstbewijs

Betreft:

Malle/Zoersel, 11 mei 2020

Bezwaar omgevingsproject OMV 2020002347
Locatie Malle: Steenovenstraat zn (TRI)
Nijverheidsstraat 21 en Industrieweg 22 (Fingo)
Locatie Zoersel: omgeving Westmallebaan (Ehkam)

Mevrouw de Burgemeester, Mijnheer de Burgemeester,
Geachte leden van het Schepencollege,
Geachte leden van de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen.

Met dit schrijven wens ik, ondergetekende, formeel bezwaar in te dienen binnen het openbaar
onderzoek dat wordt georganiseerd naar aanleiding van de hogervermelde omgevingsvergunning
zoals deze wordt aangevraagd. Het openbaar onderzoek loopt tot 5 juni 2020.
Onderhavig bezwaarschrift wordt dus tijdig ingediend.
Mijn persoonlijk situatie:
Ik woon in de buurt van de geplande windturbines Fingo – TRI (Etap) – EHKAM
(Mintjens).
Ik ben eigenaar/mede-eigenaar/erfgenaam van een woning/bedrijfsgebouw in de
buurt van de geplande windturbines Fingo – TRI (Etap) – EHKAM (Mintjens).
Ik heb landbouwgrond/serre in de buurt van de geplande windturbines Fingo – TRI
(Etap) – EHKAM (Mintjens).
Ik beoefen regelmatig een hobby/vrijetijdsactiviteit in de buurt van de geplande
windturbines Fingo – TRI (Etap) – EHKAM (Mintjens).

Ik ben beroepsmatig werkzaam in de buurt van de geplande windturbines
Fingo – TRI (Etap) – EHKAM (Mintjens).
Ik kom regelmatig wandelen/fietsen/fotograferen/vogel spotten in de buurt van de
geplande windturbines Fingo – TRI (Etap) – EHKAM (Mintjens).
Ik heb vrienden in Malle/Zoersel in de buurt van de geplande windturbines Fingo – TRI
(Etap) – EHKAM (Mintjens).
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Ik dien bezwaar in op gronde van:
Onverantwoorde/foute locatiekeuze.
Windturbines horen niet thuis tussen de drie woonwijken (Oost- en Westmalle en
Zoersel).
Windturbines horen niet thuis in een landelijke woonomgeving.
Het rendement zal aanzienlijk hoger liggen wanneer ze geplaatst zouden worden in
een open ruimte zonder stilstanden of redukties owv bewoning.
Veiligheid van omwonenden.
Door de inplanting van de windturbines in de onmiddellijke omgeving van een 1000tal woningen is er in dit dossier geen absolute zekerheid omtrent de veiligheid van de
omwonenden. Gevaar bij ijsvorming door weggeslingerd ijs, tot op vele honderden
meters.
Gevaar bij defect of breuk van de windturbines/brandgevaar.
De waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie omtrent omgevingsgeluid.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 10 oktober 2018 gewaarschuwd
dat te veel omgevingsgeluid o.a. dat van windturbines uw gezondheid kan schaden.
Recht op een gezonde leefomgeving.
Volgens artikel 23 van de grondwet heb ik “het recht op de bescherming van een
gezond leefmilieu”.
Deze kan door de plaatsing van de windturbines niet meer gegarandeerd worden.
Negatieve gezondheidseffecten.

Recent wetenschappelijk onderzoek toont wel degelijk een impact van
windturbines op gezondheid. Windturbinegeluid kan de slaap verstoren en
zorgt voor een verminderde slaapkwaliteit. Verstoorde slaap kan op zijn beurt
leiden tot verschillende lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn, duizeligheid,
misselijkheid, concentratieproblemen, stemmingsproblemen en een algemeen
onbehagen
Windturbinegeluid kan leiden tot chronische stressklachten (cardiovasculaire
problemen, verhoogde bloeddruk,…)
Geluidshinder.
Geluidshinder door storend laagfrequent geluid, infrageluid, impulsgeluid.
Laagfrequent geluid kan in een gebouw dringen en voor resonantie zorgen, hetgeen
voor ernstige hinder kan zorgen binnenshuis.
Verlies van genot van de tuin en/of veranda door geluidsoverlast.
Slagschaduw.
Verlies van genot van de tuin en/of veranda door slagschaduw.
Stroboscoopeffect (extra risico voor epilepsiepatiënten).
Impact op het uitoefenen van landbouwactiviteiten.
ik doe aan landbouw in de buurt: werken op het land wordt gevaarlijker en hinderlijk
als gevolg van het geluid, slagschaduw, ….
Ik heb dieren (veestallen, varkens, paarden): het geluid en de slagschaduw zijn
hinderlijk en kunnen leiden tot mogelijke gezondheidsproblemen voor deze dieren.
Waardevermindering van mijn vastgoed nabij de windturbines.
Aangezien dit project ongezien veel woningen impacteert, zijn er zeer aanzienlijke
waardedalingen te verwachten.
Impact op fauna en flora.
Vogels, vleermuizen… die tegen de windturbines vliegen en gedood zullen worden.
Visuele hinder.
Visuele hinder door bewegende wieken voor bepaalde type personen.
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Visuele pollutie.
Het uitzicht zal volledig veranderen.
Vrijetijdsbesteding.
Ik beoefen een ‘vliegende hobby’ zoals deltavliegen, besturen van sportvliegtuigen en
helikopters, zweefvliegen en ballonvaren. Deze zijn nu in onze buurt mogelijk.
Dit wordt door windturbines van 200m hoog veel moeilijker en gevaarlijker.
Wat met de duivensport?
Sportbeoefening en wandelen kan niet meer plaats vinden op een veilige manier door
de inplanting van deze windturbines.
Mijn kinderen spelen voetbal op het terrein in Zoersel/Malle.
Tewerkstelling.
Ik stel personeel te werk in de buurt en ik moet hun arbeidvoorwaarden/veiligheid
kunnen garanderen (geluid, slagschaduw, gezondheid ….)
Negatieve impact op rendement zonnepalen.
Ik heb zonnepanelen die als gevolg van de slagschaduw minder zullen opbrengen.
Zij kunnen mogelijk uitvallen als er op bepaalde momenten te veel stroom op het net
komt als gevolg van de windturbines.
Door de slagschaduw op mijn woning zal het rendement lager liggen.
Impact op huisdieren.
Advies gemeenteraad Malle en Zoersel.
Reeds in april van 2019 hebben de gemeenten Malle en Zoersel een officieel
standpunt ingenomen. Ze zullen dit project negatief adviseren omdat er onvoldoende
draagvlak is van de omwonenden en omdat de negatieve effecten op omwonenden
onvoldoende bestudeerd zijn en er te weinig wetenschappelijk onderzoek voor
handen is.
Recht van burger op bescherming door provincie en gemeente.
De gemeenten en de provincie hebben de plicht om hun burgers te beschermen.
Mijn persoonlijke bezwaren:
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Na de opsomming van o.a. hierboven vermelde bezwaren wil ik het College van Burgemeester en
Schepen van Malle en Zoersel, alsook de Deputatie van de provincie Antwerpen en de Minister
vragen om hogervermelde aanvraag tot omgevingsvergunning negatief te adviseren.
Ook vraag ik de Vlaamse overheid, om deze aanvraag voor een omgevingsvergunning niet goed te
keuren.
Ik krijg ook graag de mogelijkheid om het dossier in te kijken en op de hoogte gesteld te worden van
verdere beslissingen in dit dossier.

Hoogachtend,
Naam: ……………………………………………………..

Datum:

Adres: ……………………………………………………..

Handtekening:

………………………………………………………………..
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