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Dit is de dertiende nieuwsbrief van Energiek Beuningen. In de vorige nieuwsbrief las u
over de plannen van initiatiefnemers voor zonneparken in het Kommengebied. Daarover
verderop in de nieuwsbrief meer. Maar eerst gaan we in op de huidige crisis en de invloed
daarvan op de lopende projecten.
De coronacrisis duurt al een aantal weken. Ook voor Energiek Beuningen is de crisis
voelbaar. Dit leidde tot wat vertraging in het werk. Ook moesten we een inwonersavond
afzeggen. Zoals bij veel andere projecten gaat nu veel digitaal. Voor wind en zon dus ook.
Op dit moment bekijken we hoe we het participatieproces met inwoners op een digitale
manier kunnen doen.
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De gemeente is sinds maart een zonnepark rijker: zonnepark de Lage Woerd. Foto: Mart van Eemeren

Wind
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Winst uit je Woning
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Website Energiek Beuningen

Kent u onze website al? Neem gerust een kijkje via energiek.beuningen.nl
Op deze site staat ook het archief van de nieuwsbrieven.

Vragen?
De volgende nieuwsbrief komt over ongeveer 8 weken. Heeft u vragen? Neem dan contact
met ons op via gemeente@beuningen.nl.
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