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27-09-2021
Geachte gemeenteraad, geacht college van B&W
Tijdens de lessen natuurkunde heb ik aan een klas gevraagd om hun mening omtrent windmolens in
Meierijstad op te schrijven. Enkele daarvan kunnen goed als zienswijze gezien worden, anderen zijn
belangrijk om mee te nemen en serieus te nemen als mening van jongeren uit uw gemeente.
Hallo gemeente Meierijstad,
Ik wil eigenlijk een windmolen in de Veghel, want als Veghel windmolens heeft dan kan jij
makkelijk elektriciteit te hebben. Met windenergie kunnen we eenvoudig elektriciteit opwekken.
Groetjes,
Kadir Angay
Muntelaar4
27-9-2021
L: Ik vind niet dat er windmolens hoeven te komen omdat er geen plek is en anders word het te
vol.
Dilano Henderickx
Fioretti college
27 sep 2021
Mijn mening is, dat er windmolens moeten komen in Meierijstad want dat is heel goed voor het
energie en duurzamer. Ze moeten opletten dat er niet mensen last van kunnen hebben en dat ze
gewoon kunnen slapen dat er niet iets ergs mee gaat gebeuren. Ze moeten zorgen dat de
windmolens op een goede plek worden gezet.
Merel bomer
Fioretti college veghel
College van burgemeester en wethouders van de gemeente meierijstad.
Postbus 10.001
5460 DA veghel
Geachte gemeenteraad, geachte college van B&W
27-9-2021
Ik wil geen windmolens want het ziet er niet mooi uit ze kunnen ze beter op zee plaatsen want,
daar hebben ze genoeg plek en op het land niet.
Als ze wel willen plaatsen dan moeten ze niet in de weg staan en ergens aan het water.
Groetjes merel

Mark Dobbelsteen
Fioretti-college
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
Postbus 10.001
5460 DA Veghel
Geachte gemeenteraad, geacht college van B&W
26/9
Ik wil wel maar ze moeten in water staan
Nard
Fioretti college muntelaar 4
Collega's van de burgermeester en wethouders van de gemeente marenrijstad.

10:52
Ik wil wel wint molens want het is beter voor het milieu en dan word de aarde niet warmer maar
je moet zen wel plaatse war mensen er geen last van hebben

Graag zie ik een inhoudelijke reactie tegemoet,
Het liefst zelfs met een ambtenaar of wethouder die in de klas komt reageren op hun visie.
Met vriendelijke groet,
Marieke Broekmeulen
Marieke.broekmeulen(5)voveghel.nl

