Toespraak Hannah Belliot 8 mei 2021.
Ik wil vandaag heel nadrukkelijk zeggen: wij zijn voor de klimaattransitie. We zijn voor
groene energie. We zijn voor de afspraken die in Parijs zijn gemaakt.
Waar wij niet voor zijn, is dat in woonwijken die turbines worden geplaatst. Daar zijn wij
hier vandaag voor. En ze mogen nergens geplaatst worden. Niet in IJburg, niet in Noord,
niet in notabene… ik zal u vertellen waarom ik speciaal aandacht vraag voor Zuid-Oost. U
heeft daarnet mevrouw Irene Ge erie gehoord.
Weet u, het is oud politiek beleid. Het komt er altijd op neer dat de armste mensen de
grootste rotzooi op hun erf en woongebied krijgen. Zo werkt dat. Zo werkt dat in India.
Zo werkt dat in Chicago in Amerika. Mensen die laaggeletterd zijn. Mensen die niet goed
zijn geïnformeerd. Mensen die bezig zijn met day-to-day overleven.
Ga naar een gemiddelde nieuwkomer, nieuwe bewoner in Amsterdam-Noord, of in
Amsterdam Zuid-Oost, het woord ‘turbines’ kunnen ze niet eens spellen. En ik haal ze niet
neer. Absoluut niet. Want ze werken soms op drie plekken om de huur te kunnen betalen.
Dus chapeau! Chapeau voor die mensen.
En ik vind het schaamteloos van het College van Amsterdam, waar ik ooit deel van heb
uitgemaakt en lid van ben geweest, dat ze zo lafhartig zijn, dat ze manipuleren met allerlei
criteria. Want dat is hier aan de hand.
Men is al geïnformeerd. Men hoeft niet meer geïnformeerd te worden. Internationaal
onderzoek heeft al van alles uitgewezen over de gezondheid en de e ecten die de
turbines hebben op mensen. Er is een professor, de heer De Laat, en die heeft uitgebreid
studies gedaan. De gemeente is, neemt u dat van mij aan, super geïnformeerd.
Het College is super geïnformeerd, maar ze willen die turbines door onze strot duwen. En
wij gaan dat afstra en. Afstra en die handel. Als er wordt besloten om die zoekgebieden
daadwerkelijk vast te stellen, dan is dat opzet. Dat betekent dus voor mij, dat men bewust
de gezondheid van burgers in gevaar brengt.
En serieus. Ik ben van de Partij van de Arbeid. Ik ben buitengewoon loyaal aan de partij.
Maar als ze dit keer ook in het College ja zeggen, dan hebben ze problemen met mij. Dan
hebben ze ook problemen met de mensen in IJburg. Dan hebben ze problemen met al die
plekken binnen Amsterdam en buiten Amsterdam. We gaan ze afstra en.
Er is genoeg water, er is genoeg zee. De hele wereld, ook de WHO stelt vast, doe die
dingen die inderdaad hun positieve e ecten hebben in het kader van groen en noemt u
maar op, maar er is genoeg zee. En als er op zee nergens meer plek is, wat ik zeer
betwijfel, breng ze dan naar de Zuidas. Als ze ballen hebben…
Breng ze naar de Zuidas! Dan ga je een verhaal horen. Dan houden ze binnen de kortste
tijd hun kop. Breng ze naar de Zuidas, dan ben je moedig! Ik zeg u: wij gaan hier tegen
stemmen. En als ze niet luisteren, gelukkig is er in maart een moment dat wij ook gaan
stemmen.
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Het ga u goed. Tégen windturbines! Tégen windturbines in woonwijken! Niet in
woonwijken, naar de Zuidas of naar de Zee!

