
Windmolens langs De Zomp! 
 
Je hebt het misschien al gehoord: zoals het er nu uitziet komen de geplande windmolens van 
Windpark Venray in het gebied naast De Zomp. Voor de mensen die aan de Oostrumseweg wonen 
héél dichtbij, voor Geijsteren op slechts ongeveer 1 kilometer afstand.  
En dat heeft grote gevolgen: vanuit het hele dorp zie je de molens staan en de stilte die we nu nog 
hebben is dan definitief voorbij. Wij schatten in dat de hoeveelheid lawaai in het hele dorp 
ongeveer net zo groot zal zijn alsof De Zomp is veranderd in een snelweg waar altijd druk verkeer is 
(tenzij het effe niet waait op 150 meter hoogte).   
 
Nog niet te laat 
Misschien kunnen we het tij nog keren. De gemeenteraad neemt midden dit jaar de beslissing of ze 
verder wil met de ontwikkeling van het windpark of niet.  
Wij willen dat de gemeente néé zegt tegen het windpark en in plaats daarvan de alternatieven 
voor duurzame energie serieus onderzoekt. En die alternatieven zijn er; ook in de regionale/ 
provincieplannen staat al dat extra windparken voor Noord- en Midden Limburg helemaal niet nodig 
zijn.  
 
Uitslag enquête 
66 Geijstenaren hebben de enquête van Windpark Venray ingevuld, in totaal hebben 571 mensen 
dat gedaan. De uitslag van de enquête is nu bekend: 68% van de mensen zegt néé tegen windmolens 
in dit gebied, 22% zegt ja-mits (oftewel nee-tenzij) en slechts 10% is vóór windmolens. Vul als je dat 
nog niet hebt gedaan alsnog de enquête in via www.windparkvenray.nl en zeg néé!  Alle beetjes 
helpen….. 
 
Steun ons, volg ons 
De uitslag van de enquête is helaas onvoldoende om de windmolens weg te houden. Windpark 
Venray heeft de enquête al bestempeld als “niet-representatief” en “indicatief” en zal daardoor 
vermoedelijk weinig gewicht in de schaal leggen (maar elke “néé” helpt!).  Om de gemeenteraad te 
overtuigen moeten we daarom óók onze stem luid laten horen en onze mening duidelijk laten zien.  
Wij doen daar ons uiterste best voor; help ons daar alsjeblieft bij! Bekijk de feiten en lees het nieuws 
op onze website www.groengeijsteren.nl . Ga naar onze Facebook- of Instagrampagina (kan ook via 
de website), volg ons en deel. Hoe meer volgers, hoe groter de impact van onze boodschap!  Of doe 
mee in onze werkgroep, je kunt je aanmelden via info@groengeijsteren.nl of bel 0478-533096. We 
gaan ook acties organiseren en daarvoor geldt: hoe meer mensen meedoen, hoe beter. En wil je 
alleen supporter zijn? Meld je dan ook aan via info@groengeijsteren.nl met vermelding van 
“supporter”. Wij houden jou dan op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 

Groene energie is alléén duurzaam als de productie ervan ook duurzaam is voor 
mens, natuur en omgeving! 
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