Nieuw en nog niet gepubliceerd editoriaal
Erik O
Dagen voor een verkiezing zijn echte "curieuze" dagen. Terwijl mensen
verwachten dat een bestuur krachtig zijn werk zal doen na de
verkiezingen om noodzakelijke beslissingen te nemen zijn er toch nog
partijen die draaien als een windhaan naargelang het doelpubliek waar ze
zich toe richten.
Terwijl mensen verwachten dat de standpunten die een partij inneemt een basis vormen voor het
beleid van de komende 6 jaar, slagen er partijen in om op tijd van veertien dagen een bocht te
maken van 180 °.
Onderstaande artikels, vrij te bekijken op het internet, zijn dan ook frapperend voor een partij die
na de verkiezingen verantwoordelijkheid wenst te nemen. De artikels gaan over windmolens. Het
pijnpunt hier zijn niet de windmolens op zich, echter wel de totaal tegenstrijdige standpunten die
door één en dezelfde partij worden ingenomen.
Indien deze tegenstrijdigheid zich bestendigt, kan men zowat het ganse partijprogramma in vraag
stellen.

Bevraging van MOL (Milieoverleg Lennik) aan de Lennikse partijen:
Vraag: Wat is het standpunt van uw partij wat betreft de coöperatieve realisatie van

windturbines in Lennik in het algemeen en van de plaatsing van turbines op de in de
studie “Haalbaarheid van windturbines in Lennik” vooropgestelde locaties?
Open VLD (LB): De combinatie van de opwarming van het klimaat en de er aan verbonden

gevolgen en de gehypothekeerde energievoorziening laat ons niet meer toe stil te staan bij
bezwaren tegen hernieuwbare energie opwekkers.
Slagschaduw, geluidsoverlast,
landschapsvervuiling en andere bedenking verzinken in het niet in vergelijking met de problemen
waarmede de energievoorziening binnen korte en middellange termijn zal geconfronteerd worden.
Het sluiten van de kerncentrales en de besluiteloosheid van de federale overheid voor het bouwen
van nieuwe centrales (gas gestookt) zal voor gevolg hebben dat in de nabije toekomst bij
piekverbruik tekorten zullen geregistreerd worden. De vraag is dus niet waar constructies voor
hernieuwbare energie opwekkers zullen geplaatst worden, maar wanneer.De coöperatieve
uitbating van deze installaties is een aan te bevelen optie.
(zie http://www.natuurpunt-mollennik.be/Lijst%20Burgemeester.pdf )

Bevraging De Redactie:
Open VLD (LB): Er is geen draagvlak voor windmolens in Eizeringen. Daarom en omdat de
plaatsing niet zorgt voor een daling van de energiefactuur is het geen taak voor kleine overheden
om windmolens te bouwen op haar grondgebied. De beste manier om CO² doelstellingen te
bereiken is energie besparen. Omdat dit wel degelijk geld kan opbrengen voor onze gezinnen, is
het veel nuttiger hierin te investeren. Ik beloof dus om werk te maken van energiebesparingen in
de gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting.

