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Dia 1 visie  

 Vandaag staat Visie energielandschap op de agenda.  

 vi·sie (de; v; meervoud: visies) 1kijk, mening: hij heeft een interessante visie op dat probleem  

Visie: staat voor mij voor meer dan een mening die iets of iemand heeft op een bepaald probleem. 
Visie heeft een relatie met visionair, vooruit zien, plannen maken.  Dat lijkt hoop te geven en 
duidelijk te bieden en dan vooral op economisch gebied.   

Maar is dat werkelijk zo?  

Mijn naam is Christien van Bergen. Ik woon aan de Koksteeg in Vinkel. Ik  spreek hier in als 
omwonende van het geplande bedrijventerrein HeeschWest. En ook namens het Platform Eerlijk 
over Heesch-West. Is het zo dat plannen maken houvast biedt en zekerheid? Die vraag stel ik 
expliciet als het gaat over lange termijn plannen en visies.   

Dia 2 schema   

 Zoals een visie energielandschap, een klimaatakkoord of plannen voor een grootschalig 
industrieterrein zoals Heesch-West Plannen waarvan sommige hun oorsprong al tientallen jaren 
geleden vonden.  Plannen die jaren geleden al geformaliseerd zijn waardoor er nauwelijks ruimte is 
om mee te bewegen met de veranderende tijd.  

Dia 3 life is what happens…  

Hoe reëel is het om vast te houden aan inmiddels achterhaalde plannen. Is er de afgelopen maanden 
niet een heel duidelijk signaal afgegeven dat we voor de zoveelste keer ingehaald worden door de 
realiteit? Dat deze bekende spreuk wederom bewaarheid word?  

life is what happens while your busy making other plans  

  

Heeft de tijd ons niet heel pijnlijk en duidelijk op onze plaats gezet?  

 

Dia 4 wereldkaart COVID-19   

Hoe zou het komen dat de kranten de afgelopen dagen koppen laten zien als?  

Dia 5 krantekoppen  

“Vervuiling in Brabant onhoudbaar; tijd voor actie”  

“Verkeer, industrie, vee: alles zit boven op elkaar” 

 “Steun onderzoek luchtvervuiling”  

 Artikelen waarin de slechte luchtkwaliteit van Brabant onderstreept wordt. Waarin burgmeesters 
om onderzoek vragen.  Er wordt verwezen naar gedegen studies over verbanden tussen 
luchtkwaliteit en gezondheid.  Met conclusies: wanneer de fijnstofconcentratie in een gebied met 
20% toeneemt vallen er bijna 2x zoveel doden. Waarin oncologisch chirurg Ignas van Bebber zegt: “Je 



mag ook leren van studies uit het buitenland”  en “Er is echt haast bij” aldus raadslid Mark van 
Rozendal uit Meijerijstad. De provincie steunt het RIVM onderzoek naar de luchtkwaliteit in Brabant.  
De zorgen hier in het zuiden zijn groot. Naast een grote veestapel kent onze regio veel verkeer en 
industrie. Kunnen we onszelf niet de vraag stellen of uitspraken en vermoedens gedaan door RIVM, 
specialisten in binnen- buitenland genoeg aanleiding zijn om een grote pas op de plaats te maken? Er 
wordt geschreven over fijnstof als “stille killer”.  Als er gesproken wordt over een killer dan is volgens 
mij een terechte vraag wie de dader is? Welke rol speelt het verkeer?   Wat is de impact van 
grootschalige en logistieke industrie? Is het niet zo dat de gezondheidsrisico’s van de optelsom van  
EN vee EN verkeer EN zware industrie een nadelig effect hebben op onze leef- en woonomgeving?  

Dia 6 schema 2   

Ik maak me ernstige zorgen. Ik woon in een rustige en groene omgeving. Waar volgens brochures en 
foto’s geen mensen lijken te wonen.  Waar een gemeente plannen maakt voor industriële 
windturbines op afstanden van woningen die in landen om ons heen als onveilig worden bestempeld.  
Waar eenzelfde gemeente niet bij machte lijkt te zijn om toekomstige bedrijfseigenaren te 
verplichten om zonnepanelen op hun daken te leggen. Klinkt dat logisch op een gedroomd 
zogenaamd meest duurzaam bedrijventerrein van Brabant? Het gebied waarvan ik me afvraag of het 
niet als dekmantel/greenwashing is gebruikt om aan de regionale klimaat doelen te voldoen. In de 
structuurvisie windenergie van 2014, opgesteld door het Rijk, stond OostBrabant niet op de kaart. 
Het gebied was in 2014 zelfs ongeschikt voor windenergie op land. De plannen voor grootschalige 
industrie op Heesch-West in combinatie met een snelweg, bieden in de visie energielandschap 
ruimte voor industriële windturbines.  Met de kennis van nu lijkt er mogelijk een relatie tussen de 
hoeveelheid vee, verkeer en industrie  hier in Brabant. De afgelopen maanden maken duidelijk dat 
uitbreiding van verkeer en industrie, waarbij ik de plannen voor bedrijventerrein Heesch-West 
expliciet wil benoemen ongewenst zijn. Zolang onze gezondheid op langere termijn niet te 
waarborgen is vraag ik me af wie het op zijn geweten wil hebben om beslissingen te nemen die een 
risico vormen voor de gezondheid van vele  mensen in de wijde omgeving.  Zo lang er geen 
helderheid is tussen luchtkwaliteit en verkeer/industrie kan dit industrieterrein niet gerealiseerd 
worden Als dit plan niet gerealiseerd kan worden kunnen hier ook geen windturbines ingepland 
worden.   

Wij verzoeken u daarom om Heesch-West als geschikte locatie voor windenergie te schrappen.  Een 
visie hebben betekent moed tonen en op tijd bijsturen.  Pas uw visie aan op wat er vandaag in de 
wereld gebeurd.  Op zee heeft u meer wind, meer rendement en wellicht ook aanzienlijk minder 
weerstand van omwonenden.   

  

Dank voor u aandacht.   

Voor aanvullende informatie of vragen ben ik u graag van dienst.  

Christien van Bergen Koksteeg  

Bijlagen:  

- beeldpresentatie in pdf  

- 5 artikelen uit de media van afgelopen week 
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“LIFE IS WHAT
HAPPENS WHEN

YOU’RE BUSY MAKING
OTHER PLANS…”

John Lennon
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