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Op 1 december jl. vond de tweede bijeenkomst plaats van de klankbordgroep Zuidoost van de
Regionale Energiestrategie (RES) wind Amsterdam onder leiding van Marc Rijnveld (Public
Mediation). Deze tweede bijeenkomst ging over context mapping en de taak & invloed van de
klankbordgroep. Tijdens de bijeenkomst kwamen de volgende waarden het meest naar voren: de
gezondheid & rust van bewoners en volkstuinders, de waarde van recreëren in het Geingebied
en de waarde van de natuur.

Context mapping
Tijdens het eerste uur stond het onderzoek Context Mapping centraal. Dit onderzoek is
uitgevoerd in november 2021 en wordt aangeboden aan de Gemeenteraad en het College van
B&W zodat zij geïnformeerde keuzes kunnen maken over windturbines binnen de
gemeentegrenzen van Amsterdam. Iemand uit het onderzoeksteam gaf een presentatie en
beantwoordde vragen.

Wat is Context Mapping?
Context Mapping is etnografisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door Perception Design Studio
met als doel bewoners te vragen naar de lokale waarden en ervaringen. Bewoners vullen
hiervoor een werkboek in met kaarten waar zij op aangeven welke delen van de buurt waarde
heeft voor hen. Het werkboek biedt ruimte voor geschreven toelichtingen, maar vraagt ook om te
antwoorden door foto’s te selecteren en stickers te plakken. Eerst worden respondenten
gevraagd dit voor de huidige situatie van hun buurt te doen. Daarna beantwoorden zij de vragen
opnieuw in de situatie dat windturbines geplaatst zijn in de zoekgebieden. Daarmee ontstaat een
contrast dat laat zien welke waarden onder druk komen te staan bij de plaatsing van
windturbines. Het invullen duurt doorgaans 30-60 minuten.
Met Context Mapping wordt zachte, lokale kennis vergaard die nauwelijks in enquêtes is
te vatten en daarom in veel gevallen niet wordt meegenomen. Deze informatie kan wel relevant
zijn, zoals welke fietspaden door bewoners veel gebruikt worden voor recreatie. Daarom heeft de
gemeente Amsterdam ervoor gekozen om dit onderzoek te doen naast andere vormen van
onderzoek, zoals de on-line raadpleging met de methode van de Participatieve Waarde Evaluatie
(PWE).
Om deel te nemen aan Context Mapping zijn bewoners en ondernemers benaderd door
middel van flyers, brieven en via verenigingen. Verenigingen deden dat via sociale media of
WhatsApp. Bewoners en ondernemers konden zich opgeven voor een van de zeventien
workshops verspreid door de stad. In totaal zijn er 252 werkboeken ingevuld.

Data Zuidoost
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De data van Amsterdam-Zuidoost laat zien dat bij de plaatsing van windmolens respondenten
zich zorgen maken dat Zuidoost een minder goede plaats wordt om een huis te bezitten, om te
recreëren, om te rusten en voor ouderen.

Mogelijke kanttekeningen
De klankbordgroep-leden voeren een aantal kritiekpunten aan op het onderzoek:
 De deelnemers vinden dat het aantal ingevulde werkboeken in Amsterdam Zuidoost
geen representatief beeld geeft van de bevolking. Dit is ook terug te zien in de
demografische data: het zijn voornamelijk hoogopgeleide huiseigenaren tussen de 60-68
jaar die het werkboek hebben ingevuld. Dat is wezenlijk anders dan een afspiegeling van
de demografie. Waarom zijn er niet meer werkboeken ingevuld?
 Antwoord: Het aantal respondenten ligt niet hoger doordat mensen geen tijd heeft
genomen om het werkboek in te vullen, veel mensen niet geïnteresseerd waren, de
corona restricties hen weerhield naar een workshop te komen en doordat een aantal
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mensen niet op de hoogte was dat er zoekgebieden zijn voor windturbines. Deze
punten zullen ook in het uiteindelijke rapport van Context Mapping worden
verantwoord.
Een deelnemer geeft aan dat de nieuwe woonwijk Weespersluis -die wordt gebouwd in
de Bloemendalerpolder1- niet op de kaarten staat. Daar komen drieduizend woningen te
staan. Houdt de gemeente Amsterdam rekening met deze toekomstige woonwijk? Op
deze vraag is geen antwoord geformuleerd tijdens de bijeenkomst.
Iemand uit de groep was voor het invullen van het werkboek Context Mapping bij de
workshop in Holendrecht. Deze persoon vertelt dat het zoekgebied 'Knooppunt
Holendrecht' heet (het werkboek ook) en dat de bijeenkomst in buurthuis Holendrecht
plaats vondt. Door het zoekgebied 'Holendrecht' te noemen, worden bewoners en
gebruikers op het verkeerde been gezet vindt deze persoon. “Hebben de medewerkers
van de gemeente een idee waar het is?” Het werkelijke zoekgebied 'Knooppunt
Holendrecht' ligt namelijk midden in natuurgebied De Hoge Dijk en dat deel ervan ligt
weer direct naast de woonwijk Reigersbos, niet naast de wijk Holendrecht. Het ligt wél in
de buurt van het eeuwenoude riviertje De Holendrecht, waarnaar de wijk Holendrecht
genoemd is. “Als dit zoekgebied "De Hoge Dijk' had geheten, of 'Reigersbos', had het
zaaltje bomvól gezeten!” In het werkboekje dat daar werd uitgedeeld zaten geen stickers
over natuur. Hierdoor zijn niet alle zorgen van bewoners over de zoekgebieden
opgehaald, omdat het knooppunt Holendrecht zelf waarschijnlijk weinig hinder zal
ervaren van windturbines, maar de mensen wellicht niet meer genieten van recreatie in
het nabijgelegen groengebied.
Een deelnemer geeft aan dat niet alle volkstuinen op de kaarten staan van de
werkboeken.
Een klankbordgroeplid deelt dat er verwarring is rond de zoekgebieden en de workshops.
In de uitnodiging stond heel algemeen 'Zuidoost'. Belangstellenden mochten er dus van
uit gaan dat de workshop over alle Zuidooster zoekgebieden zou gaan. Bij de sessie van
dit klankbordgroep-lid zaten 2 buurtbewoners die voor het gebied Weesperkarspel
(waterleidingterrein Gaasperzoom) kwamen, maar dat boekje lag er niet. Daarvoor
moesten ze naar buurthuis Gein, 3 kilometer verderop. Deze persoon had zelf ook graag
dat werkboek willen invullen omdat deze persoon midden tussen beide zoekgebieden
woont.
Een klankbordgroep-lid merkt op dat er in de bijgewoonde sessie geen sprake was van
een workshop(-achtige) werkvorm,
Een deelnemer vindt dat de stickers met “natuur-achtige plaatjes bij lange na niet
voldoende waren om de associatie-opdrachten te kunnen volbrengen”.
Een ander klankbordgroep-lid verteld dat in het werkboek zij ontving “niet werd
gevraagd” naar gezondheid. Terwijl een aantal leden van de groep aangeeft dat
gezondheid een van de belangrijkste thema’s moet zijn. De werkboeken mogen dus
geen conclusies trekken over gezondheid.

De onderzoekers van Context Mapping gaan naar deze punten kijken en verwerken dat in de
rapportage,

Concrete ideeën voor verdieping van de analyse



Het Context Mapping kan wellicht nog worden aangevuld met diepte-interviews.
Schrijf kanttekeningen bij de data niet alleen in de tekst, maar verwerk deze ook in de
grafieken en modellen. Omdat “grafieken toch altijd een eigen leven gaan leiden, en dan
kan de data verkeerd geïnterpreteerd worden”.

Is Context Mapping relevant om te bespreken?
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Bij de aanvang van deze klankbordgroep bijeenkomst geeft een paar deelnemers aan dat ze
liever niet over het onderwerp Context Mapping spreken, omdat hierdoor minder ruimte ontstaat
voor dialoog tussen de klankbordgroep en de gemeente. En als er dan wel over gesproken
wordt, dan wilde ze dit het liefst aan het einde van de bijeenkomst doen. Omdat de onderzoeker
voor de presentatie en de vragen niet de hele bijeenkomst aanwezig kan zijn, is daarmee wel
gestart.
1

Informatiesite voor bewoners van Weespersluis:
https://bloemendalerpolder.mett.nl/home/default.aspx
Het bestemmingsplan:
https://bloemendalerpolder.mett.nl/info+weespersluis/info+weespersluis+formele+stukken/default.aspx

Een groot aantal klankbordgroep-leden zegt in volgende bijeenkomsten niet verder te willen
praten over het Context Mapping. Echter is een van de taken van deze klankbordgroep om de
resultaten van het Context Mapping aan te vullen met kennis die nog mist, geeft de voorzitter
aan.
Iemand beargumenteerd dat ook andere onderzoeken meegenomen moeten worden door de
gemeente. In Driemond is in 2020 bijvoorbeeld een enquête uitgevoerd over het plaatsen van
windmolens. 85% van de ondervraagden was hier tegen. In datzelfde jaar heeft ook “ieder huis
op de Stammerdijk en de Lange Stammerdijk” een poster op de ramen geplakt dat ze tegen
windturbines in het Geingebied zijn.

Doel en taak van de klankbordgroep
Mede door de discussie hierboven was het relevant om het doel en de taak van deze lokale
klankbordgroep te bespreken. De voorzitter geeft aan dat de klankbordgroep bestaat om
informatie op te halen in aanvulling op de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) en de Context
Mapping.
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Afwegingskader
Welke invloed kan deze klankbordgroep uitoefenen op het afwegingskader? De
klankbordgroepen natuur, gezondheid en stedelijk geven inhoudelijke feedback op het
afwegingskader. Daarna voegen de lokale klankbordgroepen (stadsdelen), lokale kennis toe die
belangrijk zijn voor dat gedeelte van de stad. Dit gebeurt door feedback te geven op de
samenvatting die wordt geschreven van de lokale input van de PWE en de Context Mapping.
Een aantal deelnemers hadden verwacht dat ze meer invloed konden uitoefenen op het
afwegingskader en zijn teleurgesteld.
Gemeente Amsterdam geeft aan dat alle inspraakmogelijkheden die tot nu toe hebben
plaatsgevonden, allemaal worden meegenomen in het afwegingskader. Bijvoorbeeld de
inspreekavonden bij de raad, de raadsadressen en alle ingezonden brieven. Zorgen over
gezondheid, cultuurlandschap behoudt en recreatie komen uitgebreid aan bod in het concept
afwegingskader. Meer dan de helft van het concept afwegingskader heeft te maken met de
leefomgeving: overlast, gezondheid, slagschaduw, knipperlicht, etc.. Het afwegingskader is geen
beslisboom. Dit kader wordt voorgelegd aan de politiek (Gemeenteraad). Als deze wordt
aangenomen door de politiek dan maakt de politiek later op basis van dit afwegingskader een
beslissing of de vergunningen worden verleend voor windturbines, en als deze worden verleend,
met welke voorwaarden. De gemeenteraad heeft lang de tijd genomen om zich te buigen over de
RES 1.0, waaruit blijkt dat de politiek het serieus neemt. Iemand geeft aan dat “aan de andere
kant veel meer moties voor amendementen op de RES 1.0 zijn afgevallen dan dat er zijn
aangenomen”.
Ook maken klankbordgroep-leden zich zorgen over de strakke planning van de komende weken:
dat niet genoeg tijd is om met voldoende aandacht ook lokale kennis uit de klankbordgroep toe te
voegen. “Het voelt als een trein die door raast”. Kan de planning worden aangepast om hier meer
ruimte voor vrij te maken? Op deze vraag is geen antwoord geformuleerd tijdens de bijeenkomst.

Inspreken op de praktische uitvoering
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Veel klankbordgroep-leden geven aan meer inspraak te willen over praktische zaken zoals het
type windturbines (denk aan grootte, etc.) en waar deze precies worden geplaatst. Zij hebben
immers de lokale kennis om aan deze beslissingen bij te dragen, zeggen ze zelf. De gemeente
geeft aan dat het dit soort praktische stappen later in het proces genomen worden. In de huidige
fase -de reflectiefase- worden de zorgen opgehaald bij bewoners. Zodat het afwegingskader de
juiste indicatoren bevat om een afweging te maken over het plaatsen van windturbines.
 In de fase van de planvoorbereiding -na april 2022- wordt gesproken over deze
praktische stappen. Dan kunnen initiatiefnemers intekenen en op basis van het
afwegingskader in aanmerking komen voor een vergunning. Momenteel hebben zich nog
geen initiatiefnemers gemeld.

Invloed van de klankbordgroep
De leden van de klankbordgroep vragen welke invloed zij hebben.
 Naast de feedback op de lokale pagina’s van het afwegingskader worden ook alle
verslagen van de klankbordgroepen naar de Gemeenteraad en het College van B&W
verstuurd, samen met de rapporten van de onderzoeken zoals PWE en Context
Mapping.

Ruimte voor dialoog
Deelnemers vinden dat veel van de vragen die zij stellen niet beantwoord worden en dat er te
weinig dialoog is. In de klankbordgroep ook behoefte aan meer ruimte dialoog. Verzoek aan de
voorzitter om daar ruimte voor te vinden.

Volgende bijeenkomst, afspraken en openstaande vragen
In totaal vinden er zes bijeenkomsten plaats met de klankbordgroep Zuidoost. De volgende (de
3e) bijeenkomst staat gepland voor donderdag 16 december van 19.00 tot 21.00u via MS Teams.
Tijdens deze bijeenkomst staat het afwegingskader centraal.

Mogelijke onderwerpen voor toekomstige klankbordgroepen


De enquête over windmolens in Driemond

Afspraken
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De onderzoekers van het Context Mapping gaan kijken naar de aangedragen
kritiekpunten.

Openstaande vragen




Houdt de Gemeente Amsterdam rekening in het zoekgebied bij Zuidoost met de nieuwe
woonwijk Weespersluis die momenteel in aanbouw is in de Bloemendalerpolder?
Hoe worden de stemmen van bewoners van buurgemeenten meegenomen in het
proces? Hoe werkt de Gemeente Amsterdam samen met buurgemeentes over de
zoekgebieden?
Kan het moment dat het afwegingskader naar de Gemeente Raad gaat verschoven
worden, zodat de klankbordgroepen meer tijd hebben om feedback te geven op het
afwegingskader?

Bijlage 1: Lijst met aanwezigen
Aanwezig (perspectieven)
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Bewoners Weespersluis
Bewonerscommissie Eigen Haard HoefijzerPlus
Bewonersgroep Stammerdijk Diemen
Buurtbewoner Gein
Diemerwind
GEM Bloemendalerpolder / Weespersluis
Leesclub Zuidoost
StichtingErfAbcoudermeer
Stop Windturbines Gein
Veenwind (de Ronde Venen)
Vereniging Gein3Dorp
Volkstuinvereniging Frankendael
Volkstuinvereniging Linnaeus
Buurtbewoner Zuidoost
Zangvogelvereniging de Ringmasters
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Juliane Kurschner (Gemeente Amsterdam, team RES Amsterdam)
Otto van den Berg (Gemeente Amsterdam, team RES Amsterdam)
Hinde Schmidt (Context Mapping)
Marc Rijnveld (Public Mediation)
Sipke Bontekoe (Public Mediation)

Afwezig
Bewonersvereniging Holendrecht Oost
Buurtbewoner Holendrecht
JongRES
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Bijlage 2: MS Teams chat (geanonimiseerd)
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[01-12-2021 19:05] Wij als Vogel Vereniging Ringmasters vinden het uitermate jammer dat we zo
laat zijn aangehaakt bij deze discussies/ werkgroep
[01-12-2021 19:15] Hoe kunnen we nu goed luisteren als wij echt graag EERST een ander
onderwerp dat voor ons belangrijk is willen bespreken? ik vind het echt niet fijn hoe dit nu
doorgedrukt wordt1
[01-12-2021 19:16] Het is verschrikkelijk vervelend. Voelt als gestolen uur.
[01-12-2021 19:16] Ik ook niet, heb het aangegeven en d3 agenda zou omgezet worden
[01-12-2021 19:16] Vooral omdat de plaatjes zo voorgekookt waren. Ik vond nauwelijks iets dat
de lading dekte
[01-12-2021 19:18] Gaat dit nu over die sessies met dat kleuterplakboek en vage stickertjes?
[01-12-2021 19:18] Ja
[01-12-2021 19:18] Is er een uitslag?
[01-12-2021 19:22] Gezondheid wordt niet ingevuld
[01-12-2021 19:23] Mij lijkt dat gezondheid op 1 staat bij de zorgen. Wellicht komt dit uit de 'open
antwoorden'?
[01-12-2021 19:23] Bij Holendrecht werd er in het knutselboekje nergens gevraagd naar
gezondheid, kon je ook nergens kwijt
[01-12-2021 19:23] In deze graphic op 5 van 1 tot 10. Klopt niets van
[01-12-2021 19:24] Wij hebben idd de meeste zorg om de gezondheid en dat zie je hier niet!! hoe
is dat mogelijk? het is mijn ENIGE zorg.
[01-12-2021 19:24] Duhuuu, wij hebben rond zoekgebied Holendrecht weinig eigen huizenbezit
[01-12-2021 19:24] Kun je die van diemerscheg ook laten zien?
[01-12-2021 19:25] wat is de voorlopige management samenvatting van deze cijfers/ grafieken?
[01-12-2021 19:25] Op basis waarvan zijn de gebieden ingedeeld?
[01-12-2021 19:26] Methode is volgens mij niet geschikt voor laag opgeleiden.
[01-12-2021 19:26] gezondheid is voor ons allemaal verbonden met geluidshinder van
windturbines
[01-12-2021 19:27] de steekproef is klein, hoe representatief is dit onderzoek, wat zijn de
betrouwbaarheidsmarges
[01-12-2021 19:28] Hoe representatief is het onderzoek? Er zijn slechts ongeveer 100 boekjes
ingevuld. Dat is weinig plus zeer waarschijnlijk geen goede afspiegeling van de bewoners. Komt
dit nog ergens aan de orde?
[01-12-2021 19:30] Wat waren de tijdstippen waarop de workshops zijn gehouden?
[01-12-2021 19:30] Nou, vooral heel weinig mensen. Niet alleen het ongebruikelijke
[01-12-2021 19:31] Ik mis alle volkstuinders
[01-12-2021 19:32] huurders zijn eenvoudig te benaderen via de grote verhuurders lijkt me.
Waarom is dat niet gedaan?
[01-12-2021 19:33] zorgen over de mening van buurtgenoten, b.v. uit Abcoude
[01-12-2021 19:33] voor "Recreanten groep" is zwaar onderbelicht in het onderzoek
[01-12-2021 19:35] Datvkan je toch aangeven met stippels oid? Weespersluis toekomst?
[01-12-2021 19:36] Volkstuin Frankendael staat ook niet op de kaart.
[01-12-2021 19:37] Het hele onderzoek is niet representatief, niet voor Weesp maar ook niet voor
Gaasperdam, gezien het geringe aantal deelnemers.
[01-12-2021 19:44] Verschillende versies van het boekje betekent al dat het onderzoek zijn
steekhoudenheid heeft verloren!
[01-12-2021 19:48] In Gein 3 zijn in de directe omgeving (straal 350m) van het zoekgebied
Waternet weinig huurwoningen. Het is dus logisch en verklaarbaar dat vooral huiseigenaren
hebben deelgenomen aan de workshop omdat zij te maken krijgen met windturbines en de
gevolgen ervan.
[01-12-2021 19:50] Die posters hangen ook in gein drie
[01-12-2021 19:50] Gein 3 idem. Iedereen heeftt hier de posters van WIndalarm hangen.
[01-12-2021 19:52] Ik sta achter [persoon]!
[01-12-2021 19:53] Hinde meegeven dat de Context Mapping niet ophaalt wat er echt leeft omdat
veel genegeerd is
[01-12-2021 19:53] Ik heb een voorstel dat in één keer veel vragen en twijfels oplost.
[01-12-2021 20:02] Kun jeminee vraag nog beantwoorden
[01-12-2021 20:03] Over de opmerkingen op de formulieren die zijn geplaatst
[01-12-2021 20:06] Ook de online enquête is niet representatief.
[01-12-2021 20:08] De opzet van het onderzoek doet niets af aan het feit dat het niet
representatief is.
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[01-12-2021 20:09] Het lijkt me een goed idee om nog eens een aantal diepte-interviews te
organiseren met een representatieve groep inwoners rond de zoekgebieden. Met deze mensen
zou je dan echt kunnen doorpraten over hun buurt, hun beleving en hun zorgen.
[01-12-2021 20:09] BOvendien kun je er dan voor zorgen dat echt alle groepen zijn
vertegenwoordigd.
[01-12-2021 20:10] Gezondheid wordt echt gemist in deze data.
[01-12-2021 20:10] Kunnen we overgaan naar onze eigen punten? We zijn al meer dan een uur
hiermee bezig!
[01-12-2021 20:11] Is representatie van belang? Want hoofdvraag is wat gebeurt ermee? Welke
invloed hebben de conclusies.
[01-12-2021 20:15] een doelgroep die volgens mij ook niet is bevraagd is het onderwijs in de wijk:
(basis)scholen die in de directe omgeving van de zoekgebieden van windmolens staan, krijgen
natuurlijk te maken met de gevolgen van de turbines.
[01-12-2021 20:16] Bedankt
[01-12-2021 20:18] Klopt, waaronder de twee dichtstbijzijnde scholen voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs, eentje voor jongeren met ASS en eentje voor jongeren met meer dan 1 psychiatrische
diagnose ( residentieel, dus jongeren en behandelaren wonen hier!)
[01-12-2021 20:19] Mijn vraag over de MER is niet goed geformuleerd. Het was meer een
pleidooi. Ik heb al naar [persoon] gemaild met het verzoek om het verslag aan te passen, met
een korte toelichting bij mijn suggestie / pleidooi.
[01-12-2021 20:22] Waarom wil je alles wat wij zeggen in een vraag formuleren?
[01-12-2021 20:23] helemaal eens...
[01-12-2021 20:25] amen
[01-12-2021 20:29] Helemaal eens!
[01-12-2021 20:30] Wat is het?
Transparantie over het proces en de besluitvorming is belangrijk. Het proces moet begrijpelijk,
toegankelijk,
betrouwbaar en voorspelbaar zijn. En het moet duidelijk zijn wat, wanneer gebeurt in het proces
en wanneer
welk besluit genomen gaat worden.
Bovendien moet het helder zijn hoe en wanneer belanghebbenden kunnen meepraten in het
proces.
Daarnaast moet duidelijk zijn waarover belanghebbenden kunnen mee praten en op welke
manier hun input
wordt meegenomen in het proces dan wel besluit. Ook gaat het over de vraag hoe snel en
adequaat je als
overheid reageert op signalen die uit de samenleving worden overgebracht.
[01-12-2021 20:30] citaat uit voorlopig AWK
[01-12-2021 20:35] Reflectie moet ook gaan over het besluit over een ambitie van 50 mw op te
wekken. Is dat de juiste manier, voortschrijdende inzicht kan lijden tot een bespárings ambitie
etc. Reflectie over de ambitie! Maar juist dat gebeurd niet. En dat roept alle wrevel over.
[01-12-2021 20:35] Reflectie moet ook gaan over het besluit over een ambitie van 50 mw op te
wekken. Is dat de juiste manier, voortschrijdende inzicht kan lijden tot een bespárings ambitie
etc. Reflectie over de ambitie! Maar juist dat gebeurd niet. En dat roept alle wrevel over.
[01-12-2021 20:36] Vraag: Op welk moment verandert een zoeklocatie in een definitieve locatie
of valt een locatie af?
[01-12-2021 20:38] Reflecteren betekent terugkijken op ervaringen en daarvan leren; je kijkt
terug op eerdere aannames, vooronderstellingen en zienswijzen. Dan bepaal je wat je wilt
behouden, verbeteren en wat je wilt veranderen. Reflecteren is goed want het maakt je bewust
waarom je doet wat je doet! Wanneer gaan we nou echt reflecteren????
[01-12-2021 20:39] Geen turbines! Maar andere manier om de ambitie halen. Daar over
reflecteren kan dus niet. En dat maakt machteloos, moedelois en boos. Dus reflecteren over
überhaupt kiezen voor windindustrie ipv andere vormen. Wordt altijd met soort dooddoener
afgewikkeld. Dit is dus géén reflectie maar indoctrinatie.
[01-12-2021 20:40] Over ambitie om op te wekken had gereflecteerd moeten worden.
[01-12-2021 20:44] Er wordt NIETS mee gedaan!!!
[01-12-2021 20:45] Is dit document ergens te vinden, zodat we dit kunnen lezen?
[01-12-2021 20:46] Wat er mist: het echte gesprek met en de reacties van de div. etnische
gemeenschappen in Zuidoost. Veel Ghanese, Surinaamse, Hindoestaanse, Pakistaanse
inwoners (vaak huurders!) zijn niet op de hoogte van de plannen. Hoe denkt de gemeente deze
mensen alsnog te bereiken?
[01-12-2021 20:46] We krijgen alleen te horen dat er geluisterd wordt en serieus genomen
worden, maar er veranderd niets. Of wel, dan hoor ik graag WAT er is aangepast!
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[01-12-2021 20:47] Misschien moet de gemeente proberen te begrijpen waaróm mensen zo boos
zijn. Daar begint het echte gesprek.
[01-12-2021 20:47] We hebben hier geen gesprek
[01-12-2021 20:49] Wat gebeurt er met mijn opmerking dat 85% van de mensen in Driemond
geen windmolens wil in omgeving. En daarnaast dat 100% van de bewoners van de (Lange)
Stammerdijk tegen plaatsing is in Diemerscheg.
[01-12-2021 20:49] Ambitie is een streven, maar we horen telkens dat die 17 turbines vast staan!
[01-12-2021 20:51] Landelijk gezien wordt windturbines in steden afgeraden.. Daar zou over
gereflecteerd worden. Denk je bij zo'n woord. Daar begint de pijn. Deze manier van reflecteren is
niet reflecteren. Toch?
[01-12-2021 20:54] Ik heb net nagevraagd, maar er is in tegenstelling tot wat Hinde zei, NIET
geflyerd op de volkstuinen om deel te nemen.
[01-12-2021 20:57] Wat [persoon] aangeeft geldt ook voor de bewoners van gein drie. Deze wijk
hangt vol flyers tegen windturbines. De wijk heeft grotevzorgen voor hun gezondheid
[01-12-2021 21:02] Ik heb juist hier een vraag over, over het proces.
[01-12-2021 21:03] Uit mijn hart gegrepen. De belangen van bewoners en natuur (inhoud)
moeten belangrijker blijven dat het tijdspad of een toevallig gekozen procedure. Wij hoeven 'die
klap erop' niet als belanghebbenden, wij willen een gezonde toekomst voor mens, dier en andere
natuur
[01-12-2021 21:11] Omdat de wethouder alles heeft afgeraden!
[01-12-2021 21:16] Door tijdsdruk wordt ons geluid ondergeschoven.
[01-12-2021 21:16] Liever juist geen kleine groepjes!
[01-12-2021 21:17] Ik wil het niet meer hebben over die conceptmapping! Ik wil het hebben over
onze eigen deskundigheid.
[01-12-2021 21:18] Ik ook niet.
[01-12-2021 21:19] dan had ik me daar wel voor aangemeld.
[01-12-2021 21:19] Kunnen wij niet de agenda voor de volgende keer bedenken?
[01-12-2021 21:24] Lieve mensen, bedankt allemaal, moeten kleindochter van de crèche halen.
(Ohio VS, niet Amsterdam) Tot volgende sessie!
[01-12-2021 21:24] Input voor context mapping: de resultaten van context mapping voor
bewoners van weesp is met 5 respondenten niet representatief.
[01-12-2021 21:31] Ik moet er nu vandoor.
[01-12-2021 21:33] Ik moet ook stoppen. Graag alle relevante nabranders nog per mail aub Bij
voorbaat dank.
[01-12-2021 21:36] Mij is nog even niet duidelijk wanneer we dan vooraf het afwegingskader
krijgen toegestuurd, zodat we ons kunnen voorbereiden. Wanneer kunnen we het stuk
verwachten?
[01-12-2021 21:36] deze sheets ga je delen? toch?
[01-12-2021 21:39] Ja we delen ook de sheets.
[01-12-2021 21:40] Top!
[01-12-2021 21:40] dank je wel, allemaal

