
Ons toekomstige uitzicht op De Zomp?  
 

 
Met hulp van RESinBeeld deze impressie van hoe windmolens langs De Zomp eruit zien. 
 
We zullen met elkaar de weg naar andere manieren van energie opwekken en opslaan moeten 
vinden. De (klein)kinderen gunnen we ook een mooi bestaan in ons groene Geijsteren. Ook nieuwe 
inwoners zijn eensgezind van mening dat dit een prachtig dorp is mede vanwege het groen en de 
rust. Iets wat op veel plaatsen in Nederland ondertussen verdwenen is maar wat wij graag willen 
behouden!  
Daarnaast is er de kracht van de warme gemeenschap van Geijsteren die het mogelijk maakt om 
samen veel te kunnen bereiken. 
  
Als GroenGeijsteren maken we ons sterk voor het vinden van oplossingen om duurzame energie op 
te wekken die passen bij ons dorp en onze leefomgeving, voor mens, dier en natuur. Die oplossingen 
zijn mogelijk – ook zonder windmolens! Dit hebben we ook aangegeven bij wethouder Jan 
Jenneskens en hij heeft ons uitgenodigd om verder met hem in gesprek te blijven. Afgelopen week 
hebben we de gemeenteraad onze zienswijze duidelijk gemaakt in het “Sprekersplein”.  We zijn en 
gaan in gesprek met raadsleden en provinciale statenleden. 
Een aantal van ons heeft zich aangesloten bij BeePower, de lokale energie coöperatie van Venray, om 
zo meer kennis op te doen van waar zij mee bezig zijn, hoe zij over oplossingen nadenken en ons 
eigen steentje te kunnen bijdragen. We werken er met een aantal zeer betrokken mensen hard aan!  
 
Burgers van Venray heeft deze week hun stelling voor de maand maart gepubliceerd  “De regio 
Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark” https://www.burgersvanvenray.nl/ . Van 
harte aanbevolen om hier ook uw mening te geven! 
Binnenkort komen we als GroenGeijsteren met een petitie aan de gemeente Venray.  

 
GroenGeijsteren is te bereiken via 0478-533096 of info@groengeijsteren.nl .  
We horen of lezen graag van u!  
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