SAVE THE DATE!

Symposium Windturbines in Vlaanderen

Datum
19.30 u

Vrijdag 21 september 2018 – Deuren 19 u – Aanvang

Plaats
(Liezele)

Polyvalente zaal – Turkenhofdreef 3 – 2870 Puurs

Sprekers:

Moderator:

Ir. Annemarie François, burgerlijk Elektrotechnisch ingenieur
Dr. Marc Goethals, cardioloog OLV Ziekenhuis Aalst
Mr. Peter Flamey, advocaat Antwerpen
Marc Amelinckx

Nieuwe aanvraagdossiers windturbines, uitbreiding bestaande windturbineprojecten,
overlast en procedures… te weinig Vlamingen kennen de problematiek.
LEV (Leefbare Energie Vlaanderen) is ontstaan uit een samenwerking tussen
verenigingen die zich bekommeren om het leefmilieu van Vlamingen die wonen in de
nabijheid van windturbines en van Vlamingen die dreigen geconfronteerd te worden
met de plaatsing van windturbines in hun nabijheid.
LEV ijvert voor leefbare energie in Vlaanderen met het oog op een gezonde toekomst
door :
•
bewustmaking van en verstrekking van informatie aan burgers en
overheden over het huidige (wind)energiebeleid om de wetgeving rond de
inplanting van windturbines aan te passen en de Vlaming de juridische
bescherming te bieden waar hij recht op heeft.
•
ondersteuning te bieden aan Vlamingen die geconfronteerd worden met
aanvragen van windturbines in hun nabijheid zonder dat zij hiervan de
gevolgen goed kunnen inschatten.
•
uitwisseling bieden van reeds verworven kennis en informatie omtrent
windenergie en de negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens en dier.
LEV bouwde kennis op over hoe nieuwe aanvraagdossiers en nieuwe uitbreidingen
van bestaande windturbineprojecten worden goedgekeurd. Hoe zit het met de
overlast voor de omwonenden en welk zijn de procedures waarop de betrokken
bewoners beroep kunnen doen? Wat kost het ?
LEV onderhoudt nauwe contacten met de vereniging “Vent de raison” uit Wallonië
met het oog op de uitwisseling van relevante wetgevende informatie.
Leefbare Energie Vlaanderen gaat mee op zoek naar een duurzaam alternatief voor
het opwekken van energie.

Op vrijdag 21 september 2018 organiseert LEV een belangrijk symposium in Puurs
(Liezele) met het volgende programma:

1.

Burgerlijk Elektrotechnisch ingenieur Annemarie François
“De Vlaamse normen voor slagschaduw en geluid van windturbines: de
knelpunten”

2.

Cardioloog Dokter Marc Goethals
“Welke effecten hebben laagfrequent en infrasoon geluid op de
gezondheid van de mens en zijn omgeving?”

3.

Meester Peter Flamey, advocaat
“De gevolgen van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie inzake
toepasselijkheid van de plan-MER verplichtingen op een normerend kader
zoals dat inzake windturbines.”

Moderator van deze avond is Marc Amelinckx.
Inschrijven kan met het inschrijvingsformulier via deze link vóór 10 september
2018.
Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op deze boeiende avond met veel nuttige
informatie en de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.
Vriendelijke groeten,
Het organiserende team:
Marc Amelinckx, Jan Everaerts, Annemarie François, Paul Meynendonckx, Robert
Jan Stok, Danny Van Espen, Jos Van Espen, Noëla Verhofstadt
Volg LEV via Facebookpagina Leefbare Energie Vlaanderen en via onze
website: www.LeefbareEnergieVlaanderen.be
Wil je ons werk en onderzoek steunen? Elke gift is welkom op de LEV-rekening
BE47 0689 3088 5280

