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Zonneweide Lanakerveld 
  
Geachte gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders, 
Zoals U wellicht inmiddels weet ben ik nog steeds de mandaathouder namens het buurtoverleg van 
de stadswijk Malberg aangaande “Zonneweide Lanakerveld” èn windturbines in de omgeving van 
Malberg. 
Helaas moet ik wederom constateren dat de gemeente  

- NIET naar haar burgers luistert,  
- geen oog heeft voor de Nationale OmgevingsVisie (NOVI) waarin een verbod op 

landschapsvervuiling van Maastricht en Heuvelland staat vermeld, 
- geen oog heeft voor betogen van zeer deskundige mensen zoals Nic Pepels, 
- geen oog of oor heeft voor cultuurmaatschappelijk erfgoed, 
- geen oog heeft voor Natura 2000, 
- …  

Ik kan zo nog wel even doorgaan. 
  
De Zonneweide Lanakerveld mag er absoluut niet komen omdat U daarmee een uniek 
cultuurhistorisch landschap definitief naar de filistijnen helpt dat nooit meer te herstellen valt. 
U heeft dat helaas al gedaan met het Zouwdal. 
Stop de verloedering, stop de Zonneweide en leg gewoon alle daken in de binnenstad vol met 
zonnepanelen. 
Daar heeft èn niemand er last van èn iedereen er profijt van. 
  
Een betoog met alle juiste argumenten kunt U het beste terugvinden in de officiële media. 
Zowel de publieke als de commerciële omroepen hebben voldoende documentaires over 
zonneweides en zonnepanelen uitgezonden en daarin voldoende deskundigen aan het woord 
gelaten. 
De talkshows hebben tijden lang bol gestaan van de deskundigen. 
Negeert U èn de bevolking èn de deskundigen? 
Dan bent U geen knip voor de neus waard. 
  
De Zonneweide Lanakerveld is de mensen een onverteerbare worst voorhouden die hun NOOIT 
financiële of andere voordelen zal brengen, alleen nadelen! 
De natuur is er totaal niet mee gebaat. 
En… U koestert daarmee alleen commerciële belangen van een investeerder die zich kapot lacht. 
Lekker een landschap vernielen en uitbuiten. 
O ja, daar is GroenLinks al langer sterk in… Het zal me niet verbazen als zij straks ook nog een 
kerncentrale op de Dousberg willen plaatsen. (Sorry, een beetje sarcasme). 
Denk aan het illegaal aangelegde betonnen fietspad, het vernielen van het Zouwdal, de onzinnige 
doseerlichten die telkens CO2-ophopingen bij Oud-Caberg veroorzaken. Allemaal GroenLinks-
wethouders. 
Wordt het niet eens tijd dat Maastricht haar burgers ondersteunt met zonnepanelen op de fabrieks-, 
winkel-, boerderij- en huis- en andere daken, met energiewinning uit een waterkrachtcentrale in de 
Maas met vistrap en dergelijke???? 
  
Was getekend, 
Namens het buurtoverleg van stadswijk Malberg. 
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