
WINDMOLENS IN GEIJSTEREN? 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Afgelopen dinsdagavond was de digitale informatieavond van Windpark Venray, specifiek voor 
Geijsteren. Het was goed om te zien dat er zo'n 25 geïnteresseerden ingelogd waren. De 
"kwartiermaker" Frank van Bussel van Windpark Venray gaf eerst wat algemene informatie waarna 
er diverse vragen werden gesteld, over gezondheid, licht- en zichtoverlast, geluidsoverlast, financiële 
gevolgen, planning en dergelijke. Op veel vragen kwam helaas óf een heel algemeen of geen 
antwoord. Dat geeft ons weinig vertrouwen dat wij als aanwonenden erg serieus worden genomen. 
Met het vooruitzicht dat we straks misschien opgescheept zitten met een aantal gigantische 
windmolens in de achtertuin van ons mooie dorpje. 
 
De gemeente geeft nadrukkelijk aan dat de aanwonenden betrokken moeten worden in het proces, 
maar als wij alleen maar oppervlakkige informatie en geen concrete antwoorden krijgen is dat een 
wassen neus. We willen ons daarom sterk maken voor méér invloed en zeggenschap. Om de juiste 
informatie boven water te krijgen en ervoor te zorgen dat we in het proces niet achter de feiten aan 
komen te lopen moeten we zorgen dat we meer kennis krijgen van alle zaken die met (plannen voor) 
windmolens te maken hebben. We hebben inmiddels al behoorlijk wat informatie gevonden zoals 
beleidsnotities, rapporten en ervaringen van andere windmolenprojecten. We hebben al een 
centrale digitale bibliotheek opgezet waarin we alle stukken verzamelen. Bij elkaar al heel veel 
informatie gevonden en dat betekent ook veel lezen en uitzoeken. Een aantal vragen (stuur een 
mailtje naar groengeijsteren@difra.nl als je daarover meer wilt weten), hebben we al aan Frank van 
Bussel van Windpark Venray opgestuurd en we hopen dat we nu concrete antwoorden krijgen. Maar 
daarmee zijn we er nog niet; we zullen onze stem als bewoners van Geijsteren de komende tijd luid 
en duidelijk, goed onderbouwd en met stevige argumenten, moeten laten horen.  
 
We zoeken daarom dorpsgenoten die zich ook betrokken voelen bij deze ontwikkelingen rond ons 
dorp en die willen meehelpen kennis te vergaren en invloed uit te oefenen op de windmolen- 
plannen. Dat willen we doen vanuit verschillende invalshoeken zoals gezondheid, woon- en 
leefplezier, milieu, landschap, juridisch, financieel en techniek.  
 
Dus als jij je ook zorgen maakt, interesse en mogelijk ook al ervaring hebt op één of meer van 
bovenstaande aandachtsgebieden of gewoon meer wilt weten of ondersteunen: stuur dan een 
mailtje aan groengeijsteren@difra.nl of bel 06 1502 9237.  Er is werk aan de winkel!  
 
We hopen op veel reacties, want samen staan we sterk! 
 
Maar eerst: iedereen heel fijne feestdagen en een goede jaarwisseling gewenst!  
 
Dionne Boks, Rob en Ivonne Kuiper, Frans Overman, Chris Roose en Ad Wijnhoven 
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