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LIJST RIEL GOIRLE VOOR DUURZAME ENERGIE,  

MAAR TEGEN WINDMOLENS TE DICHT BIJ WOONWIJK 

Beste bewoner van de Hoge Wal, 

De afgelopen dagen bent u geïnformeerd door Stichting Tegenwind Goirle over hoe politieke partijen 

denken over het plaatsen van windmolens. Daarin komen zij ook met een stemadvies dat niet 

overeenkomt met het standpunt van Lijst Riel Goirle. In deze korte brief willen wij u als bewoner van 

de Hoge Wal informeren over het standpunt van LRG betreffende duurzame energie in het algemeen 

en de het plaatsen van windmolens in het bijzonder. 

Nederland en dus ook Goirle en Riel staat voor grote uitdagingen met betrekking tot duurzaamheid 

en duurzame energie opwekking. We zien in de huidige Europese ontwikkelingen hoe afhankelijk 

Nederland is geworden van energie uit het buitenland. Het effect is dat de energieprijzen tot grote 

hoogte zijn gestegen. Hier moet iets aan gedaan worden. 

Lijst Riel Goirle wil duurzame energie opwekking stimuleren. Dit is goed voor ons milieu, maar ook 

goed voor onze portemonnee. Dit betekent dat we voorstander zijn om maatregelen te treffen die 

ons helpen de energietransitie mogelijk te maken. Wij zijn voorstander van het opwekken van 

duurzame energie, zonnepanelen op daken, warmtepompen, isolatie, ledverlichting etc. Allerlei 

maatregelen om duurzame energie opwekking te stimuleren en ons energieverbruik te verminderen. 

Dus ja, wij vinden dat heel Nederland (en dus ook Goirle en Riel) altijd op zoek moet gaan naar 

zoekgebieden waar het plaatsen van windenergie mogelijk is, alleen Lijst Riel Goirle is echter OOK 

van mening dat dit:  

  GEEN onevenredige impact mag hebben op de leefbaarheid in de Hoge Wal. 

  NIET te koste mag gaan van onze gezondheid en woonplezier.  

  NIET te dicht bij een woonwijk (dus geen 500 meter!).  

  NIET in of nabij natuurgebieden. 

Afgelopen week heeft Lijst Riel Goirle zich in de gemeenteraadsvergadering nogmaals uitgesproken 

over bovenstaande standpunten. Hierin heeft Lijst Riel Goirle ingestemd met de zogenaamde ‘pauze 

knop’. Het rijk is op dit moment bezig met het opstellen van landelijke richtlijnen over normen, 

afstand, hoogte en impact betreffende het plaatsen van windmolens. Zolang deze richtlijnen er niet 

zijn zullen wij niet instemmen met het plaatsen van windmolens in onze gemeente. 

Dus bent u ook voor duurzaamheid en duurzame energie opwekking, maar met zo min mogelijk 

impact op leefbaarheid en gezondheid, dan is uw stem bij Lijst Riel Goirle in goede handen. Lijst Riel 

Goirle staat voor verantwoordelijkheid, duurzaamheid en continuïteit. Nu en in de toekomst. Voor 

het verdere programma verwijzen wij u naar www.lijstrielgoirle.nl   

Op naar een duurzame, gezonde en leefbare toekomst voor ons allemaal. 

LIJST RIEL GOIRLE 
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