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Nieuwsbrief Stichting Tegenwind januari 2020 
 
Beste Lezer, 
 
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• Oprichten coöperatie ‘voorzon’ 
• Indienen plan zonnepark 
• Werving nieuwe bestuursleden 
• Doneren 
• Fotovoorbeelden van de hoogte van de windturbines 

 
Oprichten coöperatie ‘voorzon’ 
Wij hebben besloten om een lokale energiecoöperatie op te richten. Daarmee richten we ons op 
duurzame energie met uitzondering van windturbines. Zoals we eerder al schreven kan de 
energiedoelstelling voor Beuningen namelijk ook gerealiseerd worden zonder overlastgevende 
windturbines. Ook u kunt straks lid worden van de coöperatie. De coöperatie gaat heel toepasselijk 
‘voorzon’ heten en wordt in de komende weken opgericht. Snel daarna zullen we u meer informatie 
geven via een nieuwsbrief maar uiteraard ook via onze website www.stichtingtegenwind.nl 
 
Indienen plan zonnepark  
De gemeente Beuningen heeft vorige maand ontwikkelaars uitgenodigd om een plan in te dienen 
voor het realiseren van een zonnepark. Wij zijn voornemens om in februari ook een plan in te 
dienen. Dit gaan we doen in samenwerking met een landelijk bedrijf met veel ervaring in het 
realiseren van zonneparken. We willen daarmee laten zien aan iedereen in Beuningen dat we serieus 
werk maken van alternatieven voor windturbines. 
 
Werving nieuwe bestuursleden en ondersteuners 
Wij zijn nog op zoek naar medestanders die ons willen helpen als bestuurslid, adviseur of bij het 
uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden. Wij vergaderen iedere eerste dinsdag van de 
maand (vanaf 19.30 uur). Wilt u meer betrokken zijn bij onze activiteiten stuur dan even een 
berichtje naar info@stichtingtegenwind.nl en dan nemen we snel contact met u op.   
 
Doneren 
Zoals we eerder al schreven kost actievoeren geld. Bijvoorbeeld notariskosten voor het oprichten van 
de coöperatie. Geld voor het inschakelen van specialisten, het maken en onderhouden van de 
website, het maken van promotiemateriaal en het organiseren van informatie-avonden. Wij werken 
allemaal op vrijwillige basis in het belang van de inwoners uit Beuningen, Ewijk, Winssen en 
Bergharen. Je kunt je daarom aanmelden als donateur via de website. Iedere bijdrage is welkom.  
Je kunt ook een donatie rechtstreeks overmaken naar ons via:  
NL74 ABNA 08 49 95 95 94 t.n.v. Stichting Tegenwind (Bergharen)  
 
Fotovoorbeelden 
Om duidelijk te laten zien hoe belachelijk groot de windturbines worden die de gemeente Beuningen 
wil gaan laten bouwen hebben we wat fotovoorbeelden gemaakt. Die staan op de volgende 2 
pagina’s. Laat die vooral ook zien aan de andere inwoners van onze gemeente om ze duidelijk te 
maken welke impact deze windturbines zullen hebben als ze er komen. 
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Hieronder ziet u een impressie vanuit het gezichtspunt Thujapark in Beuningen. Zo zie je pas echt 
hoe groot ze worden en hoe zichtbaar de windturbines zullen zijn in de hele gemeente. 
 

 
 
Hieronder een kaart met het zoekgebied van de windturbines met daarin aangegeven de plek van de 
windturbine op de foto hierboven. 
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Het is lastig om je er een voorstelling van te maken maar de geplande windturbines worden  
5 keer zo hoog als de toren van de H. Corneliuskerk in het centrum van Beuningen. Dat is zó 
ontzettend hoog dat vrijwel de hele gemeente er last van gaat ervaren. Zie hieronder een plaatje met 
de verhoudingen. 
 

 


