HET LAATSTE NIEUWS VAN
WERKGROEP TEGENWIND
Beste mensen,
Sinds ons laatste bericht, waarin we opriepen tot actie tegen de komst van het windpark, is
er veel gebeurd.
Er zijn 21 grote spandoeken geplaatst, 5000 flyers verspreid rond het gebied waar het
windpark is gepland (vooral in Parijsch, Hoge Prijs en Molenzicht) , de website
www.tegenwindculemborg.nl gelanceerd en is een Facebookpagina gestart.
Dit heeft ervoor gezorgd dat we veel steunbetuigingen en vragen hebben ontvangen!
Ook hebben verschillende media aandacht aan de plannen voor het windpark besteed.
Onder meer het Algemeen Dagblad, en binnenkort verschijnt er op TV Gelderland een item
over werkgroep Tegenwind en waar we voor staan.
FINANCIËN
We zijn erg blij met de financiële ondersteuning die we van verschillende mensen hebben
ontvangen. Daardoor hebben we bovenstaande acties kunnen uitvoeren. Helaas komen we
nog wat geld tekort, dus mocht u onze acties willen ondersteunen dan zien we uw donatie
graag tegemoet via onderstaand banknummer. Alle beetjes helpen! Op onze website leggen
we binnenkort uit waar we het geld aan besteed hebben.
Namens de werkgroep Tegenwind en namens iedereen die ook tegen het windpark is:

HEEL HARTELIJK BEDANKT!
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
Veel mensen hebben ons gevraagd of ze hulp kunnen krijgen bij het maken van bezwaar
tegen het ontwerp bestemmingsplan van de gemeente Culemborg. Dit is nl. geen
gemakkelijke opgave. Daarom plaatsen wij begin december enkele voorbeeldbrieven op
onze site.
UW REACTIE OP HET ONTWERP BESTEMMINGSPLAN IS HEEL BELANGRIJK!!!
Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u uw verzekeraar vragen u te helpen. Er zijn
ook mensen die gezamenlijk een jurist om bijstand vragen.
INFORMATIEAVOND
Op dinsdag 25 november 19.30 uur organiseert de gemeente Culemborg i.s.m. Eneco en
Windwinning Culemborg (de initiatiefnemers) een digitale informatieavond.
Zij geven een presentatie waarna u vragen kunt stellen via de chat.
MAAK VOORAL GEBRUIK VAN DEZE MOGELIJKHEID EN HET IS HEEL BELANGRIJK
DAT ZOVEEL MOGELIJK MENSEN HIERAAN DEELNEMEN!

Hiervoor kunt u zich opgeven via info@culemborg.nl o.v.v. Aanmelding informatieavond
Windwinning Culemborg. U krijgt vervolgens de inloggegevens toegestuurd.
TOT SLOT
Omdat we graag veel mensen willen bereiken vragen we u dit bericht zoveel mogelijk te
delen; via uw sociale netwerk, de ouders van school, familie, de sportclub, kerk, enz.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan door doorgeven van het e-mailadres via
bewonersplatformlageveld@gmail.com.

ZEGT HET VOORT WANT SAMEN STAAN WE STERK!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Tegenwind

Website: www.tegenwindculemborg.nl
www.facebook.com/Tegenwindculemborg
banknr. NL05 ABNA 0885410262 t.n.v. F. van der Pauw en/of M. van Weelden ovv Tegenwind.

