
Windpark in Geijsteren staat op de tocht! 
 
U heeft het ondertussen waarschijnlijk al gelezen in de Peel en Maas van afgelopen donderdag of 
gehoord. De kans dat Windpark Venray windmolens kan plaatsen bij Geijsteren is tot bijna nul 
gereduceerd. Het Landgoed Geijsteren heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. In de 
Raadsinformatiebrief van 12 april 2021 staat: 
 
“Inmiddels heeft er ook een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het 

bestuur van Stichting Landgoed Geijsteren. Het grootste van de vierzoekgebieden voor 
windturbines op het grondgebied van Venray beslaat delen van het landgoed. Het bestuur 
van Stichting Landgoed Geijsteren heeft aangegeven zich niet te kunnen verenigen met het 
plaatsen van windturbines op of rond de gronden in hun bezit. Geen enkele eventuele 
financiële compensatie voor grondeigenaren naar aanleiding van het plaatsen van 
windturbines zal iets aan dit standpunt kunnen afdoen.” 
 
Op deze plek een heel hartelijk dank aan de familie De Weichs de Wenne. In de afgelopen maanden 
hebben wij onze contacten met de barones en de rentmeester als zeer prettig en constructief 
ervaren. Het is goed te zien dat wij samen staan voor het behouden van onze mooie leefomgeving en 
de bijbehorende natuur. 
 
Ook heel hartelijk dank voor uw steun als dorpsgenoten. Onze petitie is door ruim 90% van de 
huishoudens in Geijsteren getekend. Dit hebben we de Gemeenteraad en het College van B&W ook 
laten weten. Een duidelijke boodschap dat dorp en het landgoed samen staan voor Geijsteren en 
haar omgeving. 
Als GroenGeijsteren hebben we op het Sprekersplein van 13 april een presentatie gegeven waarin we 
de Gemeenteraad onze zienswijze duidelijk hebben gemaakt.  De Gemeenteraad zal op 29 juni een 
besluit nemen of de verkenning naar de mogelijkheid om een windpark in Venray te realiseren wordt 
voortgezet. 
U kunt onze presentatie terugkijken en lezen door op de bijbehorende links op onze website bij  
https://groengeijsteren.nl/presentaties te klikken. De presentatie duurt bijna 7 minuten.  
Mocht u n.a.v. deze presentatie vragen aan ons hebben of verdere verduidelijking willen laat dit dan 
aan ons weten.  
 
De petitie ondertekenen kan nog steeds. Misschien kunt u nog andere mensen hierop attenderen. 
Op deze manier steunen we ook de mensen in de dorpen in de andere “windpark-zoekgebieden”. Wij 
blijven nauw samenwerken met de Belangengroep Leefbare Dorpen die daar actief is. 
 
 

GroenGeijsteren: Duurzame oplossingen voor een duurzame toekomst!  

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