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16: Heeft u verder nog op- of aanmerkingen? Is deze enquête duidelijk voor u of mist u wellicht 

nog iets? Zijn er nog andere belangrijke dingen die we volgens u mee moeten nemen gerelateerd 

aan deze enquête? 

• Ons idee is dat er gans de snelwegen of op grote industrieparken, meer windmolens 
geplaatst zouden kunnen worden, daardoor minder landschapsvervuiling, natuur 
aantasting en overlast. 

• De infrastructuur van elektriciteit moet aangepast worden dat is nodig om met 
zonnepanelen te kunnen werken 

• worden de inwoners er ook beter van? Van het plaatsen van windmolens en 
zonnepanelen? 

• Zal u inmiddels duidelijk zijn: Zonnepanelen op daken van industrieterreinen. Verder van 
het landschap afblijven met windmolens – zonnevelden. Windmolens plaatsen op zee. 

• Wij vinden dit geen goede enquête. Te moeilijk voor veel mensen. 

• Ik hoop dat de mensen in Groningen beseffen dat de bevingen niet stoppen als geen gas 
meer wordt opgepompt 

• Iedereen moet zijn steentje bijdragen, maar dan wel zo dat het de minste weerslag heeft 
op grondverlies. Deze is in Nederland toch al veel aanwezig en ook nodig voor voedsel en 
wonen en natuur. 

• De doelstelling is te vroeg er zijn nog te weinig goede alternatieven 

• Bij vraag 3 was het niet helemaal duidelijk of het ging over alternatieve energiebronnen  
in het algemeen of Gemert-Bakel/Elsendorp. Wel goed dat er aandacht wordt besteed 
aan de energietransitie. 

• De enquête van de gemeente vond ik een gestuurde enquête met het doel, locatie 
bepaling! Deze enquête is een stuk beter in elkaar gezet. 

• Op alle OZB objecten zonnepanelen, géén panelen dat een ozb verhoging. 

• Mensen goed informeren > beslissen > doorpakken. Vooral niet sturen op emotie. 
Succes! 

• We missen de fysieke  bijeenkomst in deze. Een enquête is op dit moment een goed 
initiatief. Ben benieuwd naar de uitslag en vervolg. 

• De “radarlijn van Volkel maakt windmolens eigenlijk onmogelijk. Dat zou nog meer 
zonnevelden betekenen en dus nog meer verlies van landbouwgrond. 

• Zie mijn punten bij 14. Persoonlijk zie ik alleen zonnepanelen op daken voorbijkomen. 
Wat kun je uberhaupt nog meer als particulier? En was het niet zo dat de grootste slagen 
bij bedrijven geslagen konden worden i.p.v. bij particulieren? 

• Eerst echt alle daken waar het past zonnepanelen. Misschien ook alle lege 
nertsenbedrijven verdien model geven, de daken zijn er al. 

• Wat gaat er in de toekomst gebeuren met al het afval van zonnepanelen? 

• Grote stallen nieuwbouw verplicht zonnepanelen. 

• Wij kennen Elsendorp nog niet goed genoeg. 

• Gemeente Gemert/Bakel moet inzetten op eigen voorziening. Géén zonnevelden en géén 
windenergie voor de steden- die lossen hun problemen zelf maar op. 

• Zou je bedrijven kunnen verplichten om hun daken vol te leggen? 

• Zie : uitspraak Europese gerechtshof windmolens 

• Laat mensen meedenken en beslissen dat werkt zeker, dan dat je het per ongeluk hoort.  
(Wij krijgen niet eens meer het Gemerts Nieuwsblad!!) 

• Eerlijke informatie en iedereen tijdig op de hoogte stellen 

• Zonnepanelen (waar gaan we heen met onbruikbare panelen? Recyclebaar? ) 

• Goede enquête 

• Zorgen dat de jeugd een toekomst krijgt in ons dorp, door bedrijvigheid en kans tot 
bouwen van een betaalbare woning 
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• We lijken wel het afvoerputje van Gemert. Log naar Elsendorp, windmolens naar 
Elsendorp, zonnepanelen naar Elsendorp 

• Wij wensen jullie veel succes met al deze werkzaamheden. Bedankt hiervoor!!!  

• Atoomenergie 

• Doe meer met de industrie in Gemert i.p.v. weg stooppen bij de kleine dorpen met die 
molens 

• Duidelijk 

• Huidige locaties liggen ook op route traumahelikopter (komt hier nogal eens over). 
Energienet zou ook “vol” zijn: kun je dan nog terug leveren.  

• Nederland kon niet alleen alle energie/gas verandering goedmaken. Denk dat ze aardgas 
nooit wegkrijgen. 

• Waarom moet er in een leefgebied windmolens staan, terwijl er plaats zat is in andere 
gebieden. 

• Grondwater probleem. dat is al 3 jaar bekend. Venen staan ook droog en alles met sloten 
en dingen moet veel werk verzet worden en er gebeurt niks.  

• Fijn dat deze enquête gehouden wordt. In Elsendorp doen we dingen samen en daarmee 
komen we heel ver. 

• De vraag: Hoe belangrijk vinden we het milieu nu en toekomst ( ivm. Kinderen) . Wil men 
daar ene bijdrage aan leveren? 

• Goed afstemmen met en voor elkaar 

• Meer oppervlakte wat creëren. Voor meer grondwateropslag, zandwinning en meer 
welkome toekomstige neerslag.  

• Duidelijk 

• Transitie van en naar ledverlichting in huizen en openbare gebouwen, de Dompelaar
  

• Duidelijk 

• Zorg voor passende duurzame energie, maatwerk, anders richt het schade aan de flora 
en fauna. Dit lijkt me niet de bedoeling. 

• Laat de natuur en dieren die er leven met rust. Dit is ook goed voor de mens. Denk niet 
alleen aan financiële opbrengst maar wat doet het op langere tijd. 

• Jeugd wil graag in Elsendorp blijven maar er is geen bouwgrond. Er moeten snel 
betaalbare starterskavels komen. Echte starterskavels. 

• Het is een duidelijke enquête, dank voor jullie inzet  

• Nergens geen zonnevelden aanleggen. Alleen maar zonnepanelen op daken.  

• Subsidie powerwal. Zonne-energie op daken, rendement hierop vele malen groter. 
Bekkens water aanleggen. Genoeg regen, maar niet altijd juiste tijd.  

• Laat het niet gebeuren. Zo jammer voor het mooie stukje natuur. 

• Zoek een andere gemeente om die ondingen neer te zetten 

• Geen windmolens/zonneparken in Elsendorp 

• Er is algemeen bekend dat windmolens en biomassacentrales niets bijdragen aan het 
milieu. En toch wordt er steeds maar doorgedramd. Ga over op zonnepanelen op daken 
en kernenergie. 

• In het buitengebied is het leven anders i.v.m. wonen en werken. Zonnepanelen zijn een 
goed alternatief. Geothermie onbetaalbaar. 

• Leefbaarheid, gezondheid en samen het dorp zelfvoorzienend maken.  

• Gewassen op het veld of in de kassen zijn belangrijk bij de CO2 voorziening en de 
omzetting van CO2. Want je zou maar CO2 te kort hebben, dan gaat alles dood; mens 
dier, plant organisme.  

• Met name zonnepanelen kortdurige investering zinloos op lange termijn. Bouw in 
Nederland kerncentrales/kernenergie. 



   
 

  Enquête Elsendorp 
 

• Gemeente enquête (zoals zoveel tegenwoordig) is te eenzijdig en vooringenomen. Ik mis 
alternatieven zoals gas en kernenergie. 

• Dat Elsendorp en de Rips gebruikt worden als afvoerputje van gemeente Gemert-Bakel 

• Jullie zijn goed bezig 

• We met windmolens en zonnepanelen weide 

• Jammer dat Elsendorp en de Rips altijd de lul zijn bij moeilijke vraagstukken. Het gaat 
weer hetzelfde als met de loggebieden. Maar nu er in Gemert aan de Rooijehoefsedijk 
8000 varkens moeten komen liggen staat heel Gemert op z'n kop, incl enkele politieke 
partijen.  

• We horen regelmatig de luchtwassers van de bedrijven in ons dorp (ligt eraan hoe de 
wind staat). Als hier ook nog eens het geluid van de windmolens bij komt, wordt ons 
dorp wel heel erg belast met geluid!!  Heeft Gemert ook overlast van luchtwassers??  

• Z.S.M. een einde maken aan de zonnevelden. 

• Ik heb het gevoel dat Elsendorp het afvoerputje is voor allerlei problemen binnen de 
gemeente. Denk aan LOG, en nu windmolens en zonnevelden. 

• Probeer te kijken om grote daken te voorzien met zonnepanelen 

• Vraag 1: waarover geïnformeerd? Vraag 2: geen ruimte voor stellen suggestieve vragen / 
antwoorden. 

• Alles duidelijk. Dank voor deze organisatie en alle inspanningen t.a.v. Elsendorp  

• Burgers blijven betrekken en inspraak geven bij nieuwe ontwikkelingen 

• Elders in de gemeente oplossingen! Elsendorp an sich is al goed bezig! 

• De gemeente wil niet praten over waterstof maar dat is op lange termijn de enige 
oplossing. 

• Ik vind het gekleurde plaatje niet zo heel duidelijk en er staan weinig goed te lezen 
naamswegen op 

• Fijn dat de enquête gehouden wordt. We voelen ons gehoord. 

• Eendracht maakt macht 

• Duidelijk. Leven wij in een democratie? Vooral overheid is ondemocratisch. alleen 
macht!!! 

• De zorg voor meer bouwgrond voor woningen die betaalbaar zijn voor de huursector.
  

• Evt. Kleinere huizen voor alleenstaande oudere, liefst begane grond huizen. Ook 
bouwgrond voor starters is er nu niet in Elsendorp. 

• Waar gaan we heen met de spullen als ze niet meer werken. Heb deze vraag al bij veel 
dingen gevraagd, niemand weet het.  

• Ik vind, zoals deze enquête is opgesteld, niet altijd even goed begrijpbaar voor bijv. 
oudere en misschien jongere personen.  

• Lagere energiekosten 

• Synenergie zoeken met bedrijven die warmte en of koude nodig hebben en daarmee 
samen werken 

• Niks, alles is duidelijk 

• Let op plannen van gemeente Sint Anthonis, zij willen op de grens met Elsendorp een 
geothermie installatie plaatsen. Wij moeten geen aardbevingen willen zo dicht bij de 
peelrandbreuk 

• De leefbaarheid in “De peel” staat al sterk onder druk vanwege de grote hoeveelheid 
landbouw en de 2 vliegvelden stank, stikstof, uitstoot, fijnstofuitstoot, geluid. Naar mijn 
mening is er geen verdere ruimte om deze leefbaarheid nog verder negatief te 
beïnvloeden door het plaatsen van windmolens en zonneparken 


