NIEUWSBRIEF
Informatieavonden
Energie coöperatie EnergieVoorVier heeft 21 en 22 november jl twee informatieavonden
georganiseerd waarop zij onszelf en onze doelstellingen hebben gepresenteerd. Naar aanleiding van
deze avonden hebben wij onze eerste officiële leden mogen verwelkomen! Des te meer mensen zich
bij ons aansluiten, des te representatiever wij zijn. Wij hopen dat de aanwezigen op deze avond een
beter beeld hebben gekregen van de onze doelstelling en waar we nu staan in het proces. Als u onze
presentatie nog eens wilt bekijken dan kunt u dat hier doen.
Lasten en lusten
Als coöperatie staan wij voor gedeelde lasten en lusten. Wij vinden het belangrijk
enbemoedigingswaardig dat de Gemeente Beuningen als doel heeft gesteld om in 2040 een energie
neutrale gemeente te zijn, en dat zij hier als gemeente actief stappen in aan het nemen is. Gelukkig
heeft onze gemeente ook als speerpunt ingezet om 50% van een mogelijk windpark in eigendom te
laten zijn van haar inwoners (met als vehikel een coöperatie om dit te bewerkstelligen). Als
coöperatie zitten wij nu mee aan tafel om ervoor te zorgen dat de inwoners van onze gemeente en
omwonenden mee kunnen participeren in dit project en dat de lusten eerlijk verdeeld worden ten
opzichte van de lasten.
Besluitvorming
Een besluit over de locatie van het windpark wacht nog op een beslissing van de gemeenteraad, die
zich op zijn beurt laat leiden door het advies van de gebiedsraad. Als coöperatie staan wij buiten deze
gebiedsraad maar zijn wij al wel gesprekken met (mogelijke eventuele!) grondeigenaren en
omwonenden aan het plannen en voeren. Ook zijn wij intern hard aan het werk om praktische zaken
te regelen om te werken aan de toekomst.
Wordt lid en zegt het voort!
Op deze pagina kunt u het lidmaatschap formulier vinden als u zich bij ons aan wilt sluiten, dit
formulier mag u volledig ingevuld naar ledenadministratie@energievoorvier.nl sturen. Door nu lid te
worden geeft u ons de kans om sterker te staan in onderhandelingen en u krijgt straks bij het
uitgeven van participaties het eerste recht op inschrijving. Wilt u contact met ons opnemen dan kan
dit altijd via info@energievoorvier.nl.
Met energieke groet!
Bestuur EnergieVoorVier
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