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Langstraat
Nieuwsbrief van de Belangenvereniging Langstraat. Verschijnt regelmatig met
nieuws over woonomgeving en activiteiten in De Keet.
Nieuwsbrief

Kijk bij de boer
Een korte bijdrage
van Otto Vollebregt
over de jaarlijkse
manifestatie “Kijk
bij de boer” die dit
jaar op maandag 1
april (2e Paasdag)
wordt gehouden.

Nr. 14, Maart 2013

Drie agrariërs in
onze directe
woonomgeving doen
mee aan deze
manifestatie.
Altijd al bij de boer
om de hoek willen
kijken? Je hebt de
kans op 2e Paasdag!
Kijk op pagina 3

Duurzame
energie?
In deze
Nieuwsbrief twee
bijdragen van
buurtgenoten over
duurzame energie.
Barend Bakelaar
stuurde een
uitgebreide en
kritische bijdrage

over windmolens.
Peter en Jannie
Rozenbrand schreven
een stukje over
zonnepanelen en
zonne-energie.
Lees verder op pagina 1
en 3

In september 2009 werden de
bewoners van het Noordveer
(Kruispoldersedijk) onaangenaam
verrast door een bezoek van een
vertegenwoordiger van
energiemaatschappij Eneco.

Enkele belangrijke feiten van die
varianten:
De capaciteit per geplande windmolen
varieert van 3 tot 7,5 Megawatt (Mw).

Maart 2013

Iedereen is hartelijk welkom (maar dat geldt
elke week!). Een goede gelegenheid elkaar te
ontmoeten.

Die negatieve effecten zijn onder meer:
Slagschaduw
Als de zon de mast en rotor van een
windmolen beschijnt dan leidt dit tot
een (bewegende) slagschaduw. Dit is de
schaduw van de windmolen op de
ondergrond of achtergrond. Deze
slagschaduw draait met de zon mee en
reikt bij zonsopgang en –ondergang in
de winter het verst.

Hij kwam hen vertellen dat de polder
vanaf Galathese haven tot aan de sluis
van Oude-Tonge als zoeklocatie voor
windmolens was aangewezen.

Er staan windmolens gepland tot op
korte afstand van Langstraat, variërend
van een enkele rij langs de binnenkant
van de buitendijk tot drie rijen.

In de Hervormde Kerk is op 1e Paasdag,
zondag 31 maart, om 9:45 uur een
bijzondere kerkdienst. Na het gezamenlijk
zingen van Paasliederen volgt het gewone
verloop van de dienst. Om ca. 11.15 uur
afsluiting met gezamenlijk koffie drinken.

de plannen. Het verzet is ingegeven
door een aantal negatieve effecten van
de plaatsing van deze windmolens.

Windmolens

Eneco, Deltawind en de plaatselijke
agrariërs hebben een 7-tal varianten
ontwikkeld.

Bijzondere kerkdienst en ontmoeting

De rotordiameter varieert van 100 tot
127 meter.
De as/masthoogte varieert van 100 tot
135 meter (ter vergelijking: de ashoogte
van het Piet de Witpark bij
Ooltgensplaat is 67 meter)
De tiphoogte van de rotor varieert van
150 tot 198 meter.
De plannen zijn besproken met de
omwonenden. Een groot aantal van hen
heeft zich verenigd en verzet zich tegen

De slagschaduw kan zich voor doen tot
een afstand van 12 maal de
rotordiameter. In bovengenoemde
plannen kan dit minimaal 1200 meter
zijn en maximaal ruim 1600 meter!
Op de volgende pagina staat een kaartje
waarop de mogelijke plaatsing van 18
windmolens in de Krammerpolder en
de Anna Wilhelminapolder is
ingetekend.
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De rode ellipsen geven bij benadering de
maximale slagschaduw weer. Ter
verduidelijking: de drie horizontale
ellipsen links geven de slagschaduw in
de ochtend weer.
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Aantasting van het landschap
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De rol van de gemeente GoereeOverflakkee

Het “hek” van windmolens dat mogelijk
om ons eiland gecreëerd wordt tast de
Inmiddels hebben we een gemeente
schoonheid en de weidsheid van de
Goeree-Overflakkee en de nieuwe
polders ernstig aan.
gemeenteraad heeft afspraken gemaakt
In wet- en regelgeving zijn voorschriften
met de provincie Zuid-Holland om op
Gevolgen voor de omwonenden
opgenomen om hinder door
het eiland Goeree-Overflakkee in totaal
slagschaduw te beperken. De
260 Mw. aan windenergie te realiseren.
• waardedaling van de woning
omwonenden hebben echter grote
Totaal 260 Mw., dat zijn heel veel
• afname van het woongenot
twijfels bij de uitvoering daarvan.
windmolens. Er staan al wel een aantal
• mogelijke gezondheidseffecten
Geluid
windmolens op ons eiland, maar voor
260 Mw. moeten er nog heel veel bij
Als windturbines draaien produceren ze De rol van de voormalige Gemeente
komen. Concreet: 260 Mw. betekent ca.
Oostflakkee
elektriciteit en daarnaast ook geluid
85 windmolens van 3 Mw. of ca. 35 van
door draaiende rotorbladen en andere
De initiatiefnemers voor de windmolens 7,5 Mw.
bewegende delen zoals generator en
hebben zich uiteraard tot de gemeente
tandwielkast. De normen voor de
Ter vergelijking: de twaalf molens van
Oostflakkee gewend om vergunning
hoeveelheid geluid gelden op de gevel
het Piet de Witpark bij Ooltgensplaat
voor de realisatie te verkrijgen.
van nabij gelegen woningen.
hebben elk een vermogen van 1,75 Mw.
De Gemeenteraad heeft in haar
Volgens de regels mag het
Als de gemeente niet op de wens van de
vergadering van 30 juni 2011 besloten
jaargemiddelde geluidsniveau
provincie was ingaat bepaalt de
geen toestemming te verlenen voor de
(grenswaarde) niet meer zijn dan 47dB.
provincie waarschijnlijk zelf de locaties.
plaatsing van windmolens aan de
Een gemiddelde is niet te meten voor de
Nu heeft onze gemeenteraad in ieder
Zuidrand van Oostflakkee.
bewoners en deze zijn derhalve
geval de mogelijkheid om te sturen.
overgeleverd aan de “molenboer”.
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De verwachting is nu dat dit jaar bekend
wordt op welke locaties op GoereeOverflakkee tot plaatsing van
windmolens wordt overgaan.
Zorgen van de bewoners in onze
polders
De kennis van de plannen van de
initiatiefnemers, de opdracht die er ligt
voor de Gemeente Goeree-Overflakkee
en de goudmijn die de landbouwers
hierbij hebben ontdekt, vervullen de
omwonenden met grote zorgen voor
hun woongenot. Ook voor de bewoners
van Langstraat zal deze ontwikkeling
nadelige gevolgen hebben voor hun
woongenot.
De omwonenden zullen in ieder geval
alles in het werk stellen om de
betrokken partijen te overtuigen dat er
op ons eiland locaties zijn waarop de
gewenste Megawattage gerealiseerd
kunnen worden zonder dat dit ten
nadele gaat van bewoners.
Over welke bedragen hebben we het?
Een agrariër ontvangt ongeveer € 14.000
à € 15.000 per jaar per Megawatt.
Eén windmolen van 3 Megawatt brengt
dus € 42.000 tot € 45.000 per jaar op; dit
gedurende een periode van minimaal 15
jaren.
Een veel grotere molen van 7,5
Megawatt brengt gedurende dezelfde
periode tussen de € 105.000 en € 112.500
per jaar op.
Informatie
Wilt u op de hoogte gehouden worden
van de ontwikkelingen of het verzet
tegen bovenstaande plannen steunen,
neem dan contact op met:
Barend Bakelaar, Kruispoldersedijk 1,
3257 LJ Ooltgensplaat. Tel.: 0187-631801
of E-mail: b.bakelaar@planet.nl.
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Waar is
Suus ?

Ook in de omgeving van Herkingen en
Sommelsdijk openen verschillende
agrarische bedrijven hun deuren.

Suus is een van de
huisdieren van
Annemieke en Nico
Lemaire.

U bent van harte uitgenodigd! Voor
meer informatie: www.kijkbijdeboer.nl.

Suus is een poes van anderhalf jaar oud.
Sinds 6 februari is ze niet meer
thuisgekomen op Langstraat 62a.

Waarschijnlijk is het u al opgevallen
dat er steeds meer zonnepanelen in de
Langstraat op de daken gemonteerd
worden. Peter en Jannie Rozenbrand
delen hun ervaringen.

Zonnepanelen

We hopen dat ze ergens anders bij de
kachel ligt, maar het kan ook zijn dat ze
ergens opgesloten zit of de weg is
kwijtgeraakt.
Wat er ook
gebeurd is, we
willen het graag
weten. Suus is
tenger en was
ietsje te dik. Ze is
behoorlijk
communicatief en
kan flink van zich
laten horen.
Als iemand haar gezien heeft of
liefdevol in huis opgenomen, laat dat
dan aub weten op 06-12426012. Nico en
Annemieke Lemaire

Kijk bij de boer
Het cluster “Kijk bij de boer” uit
Achthuizen laat weten dat op maandag
1 april (2e Paasdag) verschillende
agrarische bedrijven hun deuren
openen zodat u een kijkje kunt nemen.
Een mooie gelegenheid om hierover in
uw directe omgeving meer te weten te
komen. In Achthuizen nemen de
volgende bedrijven deel:
• Fam. Hameeteman, Vroonweg 4,
buxuskwekerij.
• Fam. Van Oorschot, Heintjesweg 2,
akkerbouwbedrijf.
• Fam. Vollebregt, Grote Bloksedijk 2,
veehouderij - akkerbouwbedrijf.

Op dit moment worden we overspoeld
met aanbiedingen van leveranciers. Gaat
u niet af op de mooie blauwe ogen van
deze firma's, het loont zeer de moeite
om te zoeken naar een leverancier die
een goed totaal pakket aanbiedt, nl.
garantie/service en een goede prijs. Wij
zijn 4 maanden op zoek geweest naar
een bedrijf die dit kon bieden. We
kwamen tijdens deze zoektocht op
internet prijsverschillen tegen van zo’n
€ 2.000 op hetzelfde pakket. Het loont
dus echt om te zoeken!
Wilt u informatie dan kunt u altijd bij
ons terecht als u niet veel tijd hieraan
wilt of kunt besteden. Ons pakket heeft
10 panelen en zou een jaarlijkse
opbrengst moeten hebben van 1.900 KW.
Dit is natuurlijk afhankelijk van het
aantal zonuren. De terugverdientijd van
dit pakket wat wij hebben laten
monteren is ± 8 jaar.
Als u erover nadenkt om zonnepanelen
te laten plaatsen: er is dit jaar weer
subsidie van het Rijk. Op ons pakket
was dit ongeveer € 520. Wij kregen ook
korting bij de leverancier omdat wij
samen met de buren panelen hebben
aangeschaft. Ook dit scheelde € 460. De
opbrengst van de panelen is ook
afhankelijk van de plaats waar u de
panelen gaat monteren, de hoogste
opbrengst is op het zuiden. Wij zien de
zon graag komen, want dat betekent
geld verdienen terwijl we er niets voor
hoeven te doen. En natuurlijk is het ook
goed voor de bloemen en de bijen….

Bijdragen aan deze Nieuwsbrief.
Aan deze Nieuwsbrief is meegewerkt door: Barend Bakelaar, Annemieke Lemaire, Otto Vollebregt, Peter Rozenbrand en Rolf
Grielen. Een artikel of foto’s aanleveren voor in de Nieuwsbrief? Mail voor de 15e van de maand naar Rolf Grielen:
r.grielen@solcon.nl. Op hetzelfde emailadres kun je ook laten weten dat je de Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen.
Maart 2013
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Activiteiten deze maand:
Het overzicht van de komende activiteiten, per week weergegeven en met informatie. De groene velden geven aan dat deze activiteit nog
niet vast staat. De rode velden laten zien dat daar nog vrijwilligers voor gevraagd worden. De donkergrijze velden geven aan dat De Keet
dan niet voor algemeen toegankelijke verenigingsactiviteiten beschikbaar is. De data met oranje achtergrond geven aan dat er die dag ook
onderhoudsactiviteiten gepland zijn.
25 februari 2013 26 februari 2013
Wat? Bestuursvergadering
Tijdstip? 20:15 - 21:30
Wie? Bestuur

4 maart 2013
Wat?
Tijdstip?
Wie?

27 februari 2013 28 februari 2013
Yoga
19:00 - 20:00/21:15
SWO (641344)

5 maart 2013

2 maart 2013

3 maart 2013

6 maart 2013

7 maart 2013

8 maart 2013

14 maart 2013

15 maart 2013

9 maart 2013

10 maart 2013

Crea-Club
Yoga
19:30 - 21:30
19:00 - 20:00/21:15
Sjaan Bakelaar, Lia SWO (641344)
Bakelaar

11 maart 2013

12 maart 2013

Wat?
Tijdstip?
Wie?

13 maart 2013
Yoga
19:00 - 20:00/21:15
SWO (641344)

18 maart 2013
Wat?
Tijdstip?
Wie?

19 maart 2013

20 maart 2013
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26 maart 2013

21 maart 2013

22 maart 2013

27 maart 2013
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Belangen Langstraat e.o.
Dit is de officiële naam van de
Belangenvereniging zoals die in de
statuten is opgenomen. De vereniging is
in 1983 opgericht en had haar eerste
Algemene Ledenvergadering op 25
november van dat jaar.
De doelstelling van de Belangenvereniging is “het zonder enige
politieke binding behartigen van de belangen van de leden als ….
eigenaren en/of bewoners van woningen in en rondom het dorp
Langstraat”.
De vereniging heeft het verenigingsgebouw “De Keet” in eigendom.
Het verenigingsgebouw is in 1983 - 1984 verworven en door de
bewoners zelf geplaatst en in 1986 in gebruik genomen.
Het gebouw staat op van de gemeente gepachte grond en beschikt
over speeltoestellen voor kinderen en een klein trapveld.
De Belangenvereniging organiseert zelfstandig of in samenwerking
met de Stichting Welzijn Oostflakkee (SWO) diverse activiteiten
voor haar leden en voor de bewoners van Langstraat.

17 maart 2013
Gereserveerd
09:00 - 17:00 uur
Sleutel Frans van
den Bos

23 maart 2013

24 maart 2013

Borreluurtje
15:00 - 18:30
BARDIENST Peter
Rozenbrand

28 maart 2013

Yoga
19:00 - 20:00/21:15
SWO (641344)

D

16 maart 2013
Gereserveerd
17:00 - 24:00 uur
Sleutel Kees van
Wuyckhuyse

Crea-Club
Yoga
19:30 - 21:30
19:00 - 20:00/21:15
Sjaan Bakelaar, Lia SWO (641344)
Bakelaar

25 maart 2013
Wat? Bestuursvergadering
Tijdstip? 20:15 - 21:30
Wie? Bestuur

4

1 maart 2013

Klaverjassen
Gereserveerd
20:00 - 23:00
15:00 - 20:00
Frans vd Bos,
Sleutel : Rolf Grielen
BARDIENST Peter
Rozenbrand

29 maart 2013

30 maart 2013

Gereserveerd
09:00 - 17:00 uur
Sleutel: Rolf Grielen
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31 maart 2013
1e PAASDAG
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Contactinformatie
Belangenvereniging Langstraat e.o.
Langstraat 62-a, 3256 AM ACHTHUIZEN
Verenigingsgebouw “de Keet”,  0187 - 632 030
Beatrixstraat 22, 3256 AA ACHTHUIZEN
URL: www.langstraat-dekeet.nl

: info@langstraat-dekeet.nl

Bestuur
Rolf Grielen — Voorzitter
Annemieke Lemaire — Secretaris
Piet Leroy — Penningmeester
Dirk Bal — Lid
Frans van den Bos — Lid
Peter Rozenbrand — Lid
Kees van Wuyckhuyse — Lid

Maart 2013

