
Waarom een bewaarexemplaar over het windmolenstandpunt van WB?

Omdat diverse partijen het windmolenstandpunt van WB telkens weer verkeerd weergeven. Met dit bewaarexemplaar
kan men het nog eens nalezen!

Is WB een voorstander van windmolens op Winterswijks grondgebied?

Nee, WB is geen voorstander van windmolens op Winterswijks grondgebied!

Waarom beweren sommige partijen dan het tegenovergestelde?

Omdat er in maart weer gemeenteraadsverkiezingen zijn en sommige partijen daarom graag weer leugens over WB
verspreiden.

Waarom was WB dan tegen een verbod op windmolens?

Omdat alle partijen in de gemeenteraad onze kinderen en kleinkinderen hebben beloofd dat Winterswijk uiterlijk in
2030 energieneutraal is. Dan is het niet logisch meteen al windmolens te verbieden omdat sommigen die lelijk vinden.
Anderen vinden zonnepanelen lelijk. Bovendien hebben Winterswijkers er recht op eerst te zien welke verschillende
opties er zijn en wat elke optie kost. We moeten namelijk wel zelf de rekening betalen.

Wat is dan het voorstel van WB?

Voorstel van WB was en is om eerst onze energiebehoefte zo klein mogelijk te maken met forse energiebesparende
maatregelen, zodat de kans dat we straks toch nog windmolens nodig hebben, zo klein mogelijk wordt.

Dat kost toch heel veel geld?

Klopt, maar dat geld hebben we en het gaat om investeringen die zich terugverdienen. Daarom is WB voorstander van
een fonds en regeling waarmee ook partijen die minder te besteden hebben, hun energierekening flink omlaag kunnen
brengen. Gelukkig zijn steeds meer mensen bereid een steentje bij te dragen aan een betere wereld, maar elk steentje
kost geld en moet wel betaald kunnen worden. Daar maken wij ons sterk voor.

Hoe vullen we de energiebehoefte die overblijft dan in?

In ieder geval niet meer met fossiele brandstoffen, maar met zelf geproduceerde, duurzame energie. Dat hebben we
onze kinderen en kleinkinderen beloofd en daar houden wij ons aan.

Dus wellicht ook met windmolens?

Die keuze is uiteindelijk aan de Winterswijkers zelf. Als dan de ene optie vele malen goedkoper is dan de andere, moet
daar op z’n minst naar gekeken en over gepraat kunnen worden. Ook kunnen we kijken naar windmolens op zee. Door
daar aan mee te betalen wordt Winterswijk medeproducent van windenergie, zonder windmolens op eigen
grondgebied. Oplossingen beginnen met ondernemerschap en creativiteit, niet met alleen maar ergens nee tegen
zeggen.

Nog een boodschap tot slot richting de verkiezingen?

WB gaat opnieuw een positieve campagne voeren, gericht op verdere versterking en verfraaiing van Winterswijk en op
hulp aan degenen die hulp nodig hebben. Andere partijen zullen vooral WB blijven aanvallen, wij richten ons op
Winterswijk, zoals we dat ook in de afgelopen jaren hebben gedaan. Samen met u kunnen we heel veel bereiken en
voor elkaar krijgen. Daar gaan we voor!
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