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Geachte lezer, 

Ook Nederland zit in een hele grote crisis, iedereen ervaart de gevolgen hiervan op verschillende 

manieren. Het geeft inwoners hele grote onzekerheden en onduidelijkheden over onder andere hun 

gezondheid, hun gezin, vrienden en kennissen, dorpsgenoten, hun baan, het inkomen, hun bedrijf, 

de economie, de tijdduur van de (semi) Lock down, de overige (financiële) maatregelen, stikstof, 

PFAS, en gaat zo maar door. De zorgen zijn voor vele mensen nog nooit zo groot en onoverzichtelijk 

geweest….  

Een tijd waar mensen heel veel op zich af krijgen en binnen sommige gezinnen de situatie onder 

zorgelijke druk staat. Zo zorgelijk dat er op het maatschappelijke vlak achter de schermen hard 

gewerkt wordt om ook hier zorg en hulp te bieden en om te voorkomen dat er zo min mogelijk 

problemen ontstaan. 

En dan in deze crisistijd maakt de Cleantech regio het concept RES openbaar en worden heel veel 

huishoudens bedreigd door potentiele locaties voor windmolens en zonneparken. Het kaart 

materiaal is zo onduidelijk en grofmazig en de uitgesproken aantallen windmolens en zonnevelden is 

extreem hoog. Dit maakt dat heel veel inwoners van de natuur- en buitengebieden in principe 

bedreiging voelen in hun woon- en leefgenot. 

Heel veel inwoners die door de crisis al in grote onzekerheid zitten, kunnen nu geen informatie 

ophalen, wij als dorpsraden kunnen hun niet informeren, u kunt ons allen niet informeren. Het is 

onmogelijk om in deze tijd ergens laagdrempelig heen te kunnen en er met elkaar over te spreken.  

Het is voor ons echt onbegrijpelijk dat de bestuurders van de betrokken gemeenten, de 

waterschappen en de provincie op vrijdag 20 maart 2020, besloten hebben het concept RES 

openbaar te maken, midden in de corona crisis.  



Wij verzoeken u dit proces per direct stil te leggen tot dat het “normale leven” weer is begonnen, we 

de politieke processen weer in openheid en transparantie kunnen uitvoeren en we inwoners weer 

kunnen informeren op bijeenkomsten. Daarnaast zal de wereld er vermoedelijk heel anders uitzien 

na de corona crisis en moeten we allen opnieuw prioriteren en heroverwegen op vele vlakken. 

Wij wensen alle ontvangers en lezers van deze brief oprecht heel veel gezondheid toe en sterkte in 

deze moeilijke tijden, “laten we vooral op elkaar letten” hebben wij veelvuldig gehoord de laatste 

weken, laten we dat vooral doen….. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de dorpsraden, Ugchelen, Uddel, Hoenderloo, Loenen, Wenum Wiesel, Beemte-Broekland 

en Klarenbeek. 

 


