INFORMATIE JURIDISCHE TRAJECT m.b.t. WINDPARK-N33
Zoals u wellicht bekend is er een besluit genomen over windpark N33.
Diverse organisatie/groepen w.o. Stichting Platvorm Tegenwind N33, Storm Meeden,
Tegenwind Veenkoloniën, de Alliantie tegen Windpark N33 (samenwerkingsverband van,
Dorpsvereniging Scheemda, Dorpsvereniging ’t Waar-Nieuw Scheemda, Stichting Oldambt
Windmolenvrij, Dorpen beheerteam De Ommelandercompagnie, de Dorpscoöperatie
Meeden en Dorpsvereniging Westerlee), zijn al actief en vragen uw medewerking voor het
volgende initiatief n.l.:
Het tegenhouden van het gehele windpark door het ingaan een juridisch traject met
ondersteuning van in deze problematiek gespecialiseerde advocaten.
Omdat Juridische bijstand echter niet gratis is, willen wij een overzicht opstellen van mensen
die zich willen aansluiten bij het juridische traject.
Want om hierbij echt een vuist te kunnen maken is het noodzakelijk dat we met een zo groot
mogelijke groep dit traject in gaan.
Bent u één van de dorpsbewoners die bovenstaande punten onderschrijft? Doe dan mee
met de JURIDISCHE STRIJD!!! Samen staan we sterk.
Een ieder die mee wil doen vult vrijblijvend bijgevoegde lijst in met gegevens, die nodig zijn
om vervolgstappen te kunnen zetten.
Heeft u een Rechtsbijstandverzekering dan zal Juridische bijstand in de meeste gevallen
gedekt zijn. Bij lidmaatschap van de vakbond CNV kan uw deelname kosteloos zijn, op
voorwaarde dat u de zaak zelf meldt! Bij min- en onvermogenden kunt u op kosten van de
Staat procederen, als u uw melding doorbelt aan het Juridisch Loket (onder vermelding van
Li & van Wieringen: verzet Windpark Drentse Monden).
LET WEL: Er zal nooit ongeoorloofd gebruik van uw gegevens gemaakt worden. Uitsluitend
na uw toestemming gaan we gezamenlijk actie ondernemen.
Wij ontvangen de ingevulde vragenlijst graag zo spoedig mogelijk retour zodat wij deze
daarna door kunnen geven aan advocatenbureau Li & Van Wieringen.
Er is gezien de inzage termijn en aanvraag vergunningen nu wel enige haast bij.

FORMULIER JURIDISCH TRAJECT
Noot: Als het formulier ingevuld wordt met pen, graag blokletters gebruiken.
*aanstrepen welke van toepassing is of weghalen wat niet van toepassing is
DEZE KOLOM INVULLEN

1
2

Voorletters:
Dhr/Mw
Achternaam:

3

Straat en Huisnummer:

4

Postcode:

5

Plaats:

6

Telefoonnummer:

7

Email adres:

8

Bent u btw plichtig

9

Is uw woning

10

Rechtsbijstandverzekering *

11

Zo ja, welke
verzekeringsmaatschappij:

12

Is dit een privé verzekering of
zakelijk:

13

Welke polis (naam/nr.) en (bijz./alg.)
voorwaarden

14

Heeft u de windplannen al gemeld bij
uw verzekering en zo ja , is uw
melding al bevestigd door uw
verzekering

JA (naam/nr)*
NEE*

Bent u on- of minvermogend, vraagt
of heeft u doorverwijzing Juridisch
Loket (0900-8020)

JA (Naam / nr) *
NEE*

15

JA /NEE*
ONDERNEMER / PARTICULIER*
EIGENDOM / HUUR / GEBRUIK / ERFPACHT /
ANDERS*
JA / NEE*

Retourneer dit formulier zo spoedig mogelijk aan één van de volgende bestuursleden van
de Vereniging Dorpsvereniging Westerlee
J. Meendering 2e Garstelaan 2
9678 RW Westerlee
H. Visker Hoofdweg 83
9678 PH Westerlee

