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KAMP LAAT ONS ZITTEN!!
Een mijlpaal voor een vrije horizon
Huig Molenaar, eigenaar van jaarrond paviljoen Thalassa te Zandvoort wil alles op
alles zetten om een vrije horizon te behouden voor deze en toekomstige generaties.
En de ministers Kamp en Schultz - van Haegen bewegen om de honderden windturbines in plaats van in het zicht van de Hollandse kusten te plaatsen achter de horizon, op IJmuiden Ver. De actie wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Vrije Horizon, Stichting Ver-plaats Windmolens en Bewoners Leefbare Kust.
Op 24 augustus wordt gestart met het plaatsen van een veertien meter hoge mijlpaal
voor de kust van Zandvoort. Deze constructie wordt, met platform, geplaatst in het
water tussen de Zandvoortse paviljoens Thalassa en Ahoy, Boulevard Barnaart,
strandafgang 18.
Vanaf 27 augustus zullen, in perioden van zes uur, bekende en minder bekende liefhebbers van een vrije horizon op deze paal protesteren tegen de plannen van minister Kamp voor het volzetten van de horizon van Bergen tot Scheveningen met windturbines tot 200 meter hoogte. De marathonzitting loopt 24 uur per dag en eindigt op
6 september om 18.00 uur.
Doel is om minimaal 50.000 handtekeningen te verzamelen. Deze worden medio
september aan de beide Kamers aangeboden met de boodschap dat de turbines beter en sneller gerealiseerd kunnen worden op IJmuiden Ver, 60 km uit de kust, met
voldoende capaciteit om tijdig en ruimschoots de doelstellingen voor duurzame energie te bereiken.
Tijdens de actieperiode ‘Ver-plaats windturbines’ worden er tal van activiteiten rondom dit protest gehouden, waaronder een rijdend verzet-atelier op het strand.

De actie zal op zondag 6 september worden afgesloten met een spetterende Sundown-party bij strandpaviljoen Thalassa met medewerking van bekende kustbewoners en Nederlanders.
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