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Voorzitter, 

 

De gemeenteraad van Maasdriel is vanavond bijeen om een historisch besluit te nemen. D66 

Maasdriel wenst het inderdaad zo te omschrijven: als historisch. Het is tijd om te handelen in de strijd 

tegen de opwarming van de aarde en, hoe klein we als Maasdriel ook zijn in het Grote Geheel der 

Dingen, wij hebben daaraan evengoed een steentje bij te dragen.  

 

Langs de A2 in het gebied met de naam Lage Rooijen komen drie windturbines. Wij hebben het 

bestemmingsplan op zijn merites beoordeeld en daarin een zorgvuldig en compleet samengesteld 

dossier gezien, waarvoor complimenten. De locatiekeuze is goed, de inpassing voldoet aan alle eisen 

en de hinder valt binnen de gestelde grenzen. Mensen uiten sinds deze zomer ineens kritiek op het 

democratisch proces rondom de besluitvorming. Ik ben blij dat de wethouder alle gelegenheden 

waarop de gemeenschap de hand is gereikt inzichtelijk heeft gemaakt. Daarmee moet iedereen vooral 

in de spiegel kijken als hij of zij nu klaagt over niet gehoord worden.  

 

Maar, voorzitter, het drukt ons met de neus op een constatering. Voor ons is de stap die we vanavond 

zetten gesneden koek. We zien er de logica en bovenal de noodzaak van in. Daarbij stuiten we ook op 

weerstand omdat het voor anderen een hele inhaalslag is om het ook zo te zien. We moeten ons 

daarom niet verbazen dat dit besluit met gebruik van ellenbogen en onwaarheden wordt bestreden. 

Wij verwonderen ons slechts. Wij roepen op om, zelfs al stuit de locatie op bezwaar, toch voor te 

stemmen met als reden dat hier een degelijk proces is doorlopen.  

 

In de commissievergadering van 11 november hoorde ik het verleden spreken. De heer Hooijmans 

voegde mijn collega toe dat hij nog geboren moest worden toen de heer Hooijmans al zijn rondjes over 

de Hoenzadrielsedijk fietste. Daarmee komen we juist tot de kern van dit historische besluit, voorzitter. 

De zorgeloze fietstochtjes van grootvader Hooijmans kunnen alleen de zorgeloze fietstochtjes van 

kleinkind De Raaf of Van Engelen worden als wij vandaag iets doen.  

 

We hadden gisteren al moeten ingrijpen. 

Wachten tot morgen is onverantwoord.  

 

Elke generatie is begrensd door wat het weet en ik voel de generatiekloof duidelijk door deze raad 

lopen, maar een betere toekomst moet echt vandaag beginnen. Onze kinderen leven immers langer 

in die toekomst dan wij. Dit raadsbesluit steunt gelukkig op een coalitie van echte rentmeesters. Het 

is niet te laat voor wie dan ook om daar nu nog bij aan te sluiten. 

 

 

 

Tom van Engelen 

Raadslid D66 Maasdriel 


