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(Concept)   VERSLAG EXTRA LEDENVERGADERING 5 SEPTEMBER 2017. 
 
 
Aanwezig: 82 Leden en 7 bestuursleden en een aantal belangstellenden. 
 
De voorzitter Leo Roeloffs opent de avond door een ieder welkom te heten. Hij schetst hoe 
de vergadering tot stand is gekomen. Na overleg met het actiecomité Voorthuizen 
windmolens NEE is afgesproken om op 5 september een extra ledenvergadering te houden. 
 
De agenda bestaat uit het toelichten van de gevolgde procedure, de impact voor Voorthuizen 
en het in stemming brengen van het Manifest. 
 
 
De voorzitter geeft een toelichting op de procedure welke het College van de gemeente 
Barneveld heeft gevolgd t.a.v. de aanvraag door de initiatiefnemers om medewerking te 
verlenen voor de plaatsing van een 3-tal windmolens op Zeumeren. 
 
Evert Brom, voorzitter van het actiecomité vertelt over de impact welke windmolens hebben 
op de omgeving van Voorthuizen. Dit illustreert hij door een filmpje te laten zien. 
Slagschaduw en geluid, in combinatie met het verkeersgeluid van de A1, zijn bronnen die 
een enorme impact hebben op de leefbaarheid in Voorthuizen. 
 
Hierna volgt een korte pauze. 
 
Jan Overeem, voorzitter van Coöperatie Voorthuizen Duurzaam, geeft uitleg waar zij voor 
staan. De bestuursleden van de coöperatie komen uit de besturen van Plaatselijk Belang 
Voorthuizen en het actiecomité Voorthuizen windmolens NEE. Doel is om een alternatief te 
bieden om duurzaam te kunnen worden zonder windmolens op Zeumeren. Dus niet alleen 
nee zeggen, maar verantwoordelijkheid nemen in dit vraagstuk. Roel Lok van Duurzaam 
voor Nederland geeft enkele praktijkvoorbeelden.  
 
Na de presentaties en discussie wordt de vergadering gevraagd of Plaatselijk Belang 
Voorthuizen het manifest van het actiecomité mag ondertekenen.  
Op vier tegenstemmers na van de in de vergadering aanwezige leden, is iedereen voor om 
het manifest te tekenen. Vervolgens wordt ter plekke het manifest ondertekend door de 
voorzitter. 
 
 
 
De voorzitter bedankt een ieder voor de aanwezigheid, sluit de vergadering en wenst ons wel 
thuis. 
 


