
Actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE en Plaatselijk Belang Voorthuizen 

slaan de handen ineen 

Afgelopen zaterdag hebben Plaatselijk Belang Voorthuizen en Actiecomité Voorthuizen Windmolens 

NEE het misverstand uit de wereld geholpen. 

Het misverstand was ontstaan toen Plaatselijk Belang een andere datum voor een ledenvergadering 

wilde dan volgens het actiecomité conform de statuten vereist was. 

Het Plaatselijk Belang wilde eerst onderzoeksresultaten hebben over de plaatsing van windmolens 

nabij Zeumeren voordat men een ledenvergadering zou houden. Daarentegen was het actiecomité 

van mening dat de onderzoeksrapporten van initiatiefnemers voor windmolens toch positief voor 

hen zouden uitpakken. Daarbij wilde het actiecomité hun Manifest, mede ondertekend door 

Plaatselijk Belang, op 5 juli en dus voor het zomerreces aan de Gemeente Barneveld overhandigen en 

daarom was een ALV voor 5 juli noodzakelijk. 

Het bestuur van Plaatselijk Belang was van mening dat de aanvraag voor een ledenvergadering door 

het actiecomité voor ondertekening van hun Manifest, niet rechtmatig was ingediend. 

Bij nader inzien bleek dit niet correct te zijn. 

Plaatselijk Belang heeft hiervoor aan het actiecomité haar excuses aangeboden. 

Vervolgens hebben beide partijen de handen weer ineen geslagen. Ten slotte gaat het bij beide 

partijen om het belang van Voorthuizen. 

Beide partijen hebben de volgende afspraken gemaakt. Omdat de gemeenteraadsvergadering, 

waarin het besluit om wel of niet met de procedure voor plaatsing van 3 windmolens bij Zeumeren 

door te gaan, pas in de tweede helft van september plaatsvindt, worden de gecommuniceerde  

ledenvergaderingen van 4 en 12 juli geannuleerd. Op dinsdag 5 september 2017 zal een 

ledenvergadering van het Plaatselijk Belang over de windmolenproblematiek plaatsvinden. Deze zal 

gezamenlijk met het actiecomité worden voorbereid. 

De overhandiging door het actiecomité van de tussenstand van de handtekeningenactie, de petitie 

en het Manifest aan de burgemeester, zal op 5 juli om 19.00 uur bij het Gemeentehuis in Barneveld 

plaatsvinden. 

Plaatselijk Belang en het actiecomité zijn verheugd over het constructieve overleg en de uitkomst 

ervan. 

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitters. 

Actiecomité Voorthuizen windmolens NEE: Evert Brom 06-23666348 

Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen: Leo Roeloffs: 06-53360710 


