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Vertegenwoordigers van de inwoners in Drenthe, gemeente Borger-Odoorn en Aa en Hunze ,
Het verzet tegen het plaatsen van windmolens en zonepanelen in ons land is nog steeds groeiende.
De dictatoriale plaatsing ervan betekent een vernietiging van het landschap voor de toekomstige
generaties ,een enorme kostenstijging voor de inwoners
en een teloor gang van het begrip democratie (RCR,RES etc.).
In Nederland worden we aangestuurd door geld/kapitaal en niet meer door een zuiver geweten en
een goed onderbouwde visie.
Misschien wel het effect/gevolg van de invoering van de Mammoetwet in 1969 ( multiple choice
toetsen – d.w.z. kans berekenen, scoren en succes, maar niet hoeven nadenken over het hoe,
waarom en de gevolgen).
Er wordt geen echte onderbouwde verantwoordelijkheid genomen. Problemen schuif je gewoon
voor je uit!!
Het rendement van deze energie slurpende investeringen (750 miljard) is hooguit 3-5 % van het
totale energie gebruik.
De 48 groene gesubsidieerde clubs, zonder verstand van zaken, aan Ed Nijpels tafels, verdienen er
gigantisch aan en de MSM manipuleert de informatie.   
Wij als land stevenen zonder echte kritische democratische dialoog/inspraak op een faillissement
af.
Lees bijgaand artikel.
Bezint eer ge begint!
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!
De echte democratie/victorie kan in Drenthe, het oudste stukje bewoond Nederland, beginnen.
Wij vragen onze vertegenwoordigers om een echt adaptief besturen. “Betrek burgers bij het
zoeken naar creatieve oplossingen”.
Het leidt tot meer veerkrachtige en duurzame oplossingen.
Dat houdt wel een radicale omkering in van het huidige beleid.
De tijd is er rijp voor, we leven in een enorme veranderingstijd ( transitie)              
Toon moed en inzicht!! Ga als vertegenwoordiger in je eigen kracht staan.
Een vriendelijke betrokken groet,
Hans Zabel
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Excerpts:

‘Tegenwind’ in gemeenteraad van Barneveld
Ap Cloosterman. Een bijdrage van Ap Cloosterman. De gemeente Barneveld bestaat uit 10
kernen en telt 59.000 inwoners. Nederland is voor de uitvoering van de klimaatwet opgedeeld in
30 RES-regio’s. Barneveld valt onder de RES Food Valley en is voornemens om 6 grote
windturbines en 175.000 zonnepanelen te plaatsen. Geen enkele locatie, die [...]
Het bericht ‘Tegenwind’ in gemeenteraad van Barneveld verscheen eerst op Climategate Klimaat.
Read on »
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