HET LAATSTE NIEUWS VAN
WERKGROEP TEGENWIND
Culemborg, 23-03-2021
Beste mensen,
Recente ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de planning, zoals die er was
voor een tweede windpark, voorlopig niet doorgaat.
Op 4 maart heeft de voltallige gemeenteraad een motie aangenomen waarin een
bijstelling van het voorontwerp initiatief tweede windpark Culemborg is voorgesteld.
Het college van B&W is opgeroepen rekening te houden met de zorgen die in de
gemeenteraad (en onder veel Culemborgers) leeft en om meer tijd te nemen voor
een zorgvuldiger procedure.
Als gevolg van deze tussenstap houdt het college er rekening mee dat de
oorspronkelijke planning nu niet meer haalbaar is. Het is geen afstel maar een
tijdelijk uitstel waarbij een werkgroep, samengesteld uit de raadsleden, de plannen
opnieuw tegen het licht zal houden.
Het ziet er naar uit dat alle inspanningen van Tegenwind en haar vele medestanders
in ieder geval deze tussenstap hebben bewerkstelligd.
Een belangrijke ontwikkeling maar dit biedt geen enkele garantie op een gunstige
afloop. Zolang er geen concrete positieve veranderingen worden vastgesteld gaat
Tegenwind door met haar activiteiten.
A.s donderdag, 25 maart komt de raad bijeen voor een beeldvormende avond over
het Tweede Windpark. Als toeschouwer kunt u de raadsvergadering digitaal volgen.
Zie de gemeentelijke website bij raadsvergaderingen.

Doet u mee?!
Om alle inwoners van Culemborg te informeren over wat de mogelijke komst van het
windpark betekent wordt binnenkort in alle wijken van de stad een pamflet verspreid
waarin dit duidelijk wordt uitgelegd en verbeeld.

Voor dit doel zijn we op zoek naar mensen die ons willen
helpen met de huis-aan-huis-verspreiding.
Dus heb je een paar uurtjes over en vind je het ook belangrijk dat er geen
windturbines in ons mooie buitengebied komen meld je dan aan via het e-mailadres
onderaan dit bericht!
De pamfletten worden verspreid tussen donderdag 1 april en zondag 4 april.
Onze website wordt regelmatig aangevuld met het laatste nieuws en veel
achtergrondinformatie.

Omdat we graag veel mensen willen bereiken vragen we u dit nieuwsbericht zoveel
mogelijk te delen; bijvoorbeeld via uw sociale netwerk, de ouders van school, familie,
de sportclub, kerk.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan door opgeven van uw e-mailadres via
bewonersplatformlageveld@gmail.com. Dit is het secretariële ondersteuningsadres
van Tegenwind Culemborg.

ZEGT HET VOORT WANT SAMEN STAAN WE STERK!
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Tegenwind

Website: www.tegenwindculemborg.nl
www.facebook.com/Tegenwindculemborg
instagram: Tegenwind_Culemborg

Wilt u onze activiteiten financieel ondersteunen?
banknr. NL05 ABNA 0885410262 t.n.v. F. van der Pauw en/of M. van Weelden ovv Tegenwind.

