Help jij bij het gesprek over burgerwindmolens?
BrummenEnergie zoekt mensen die willen helpen bij de communicatie rondom windmolens
IJsselwind beoogt de ontwikkeling van enkele burgerwindmolens langs het Twentekanaal nabij
Zutphen in een open gesprek met de gebiedsbewoners tot stand te brengen. Het is de bedoeling
dat ieder van de vier deelnemende coöperaties deze dialoog op eigen grondgebied zelf voert.
Er kan mogelijk hinder door bewoners worden ondervonden. Het is belangrijk om te bezien wat
daar eventueel aan te verbeteren is. De dialoog gaat echter ook over de wijze waarop bewoners
financieel kunnen participeren in de windmolens en mee kunnen besluiten over de wijze waarop
het rendement terugvloeit in sociale projecten in het gebied (denk daarbij bijvoorbeeld aan
voorzieningen voor sportverenigingen of het open houden van een bibliotheek).
De dialoog vindt plaats op bijeenkomsten die in het gebied worden georganiseerd. Voor de
gemeente Brummen betreft dat in ieder geval de kern “Kleine Kernen Empe/Tonden”, maar ook
met de andere dorpskernen ( Dorpsraad Eerbeek/Hall en Wijkraad Brummen Centraal ) willen we
in gesprek. Voor deze bijeenkomsten zoeken we vrijwilligers die het leuk vinden om mee te helpen
deze bijeenkomsten te organiseren, informatie te helpen verschaffen, en/of tijdens de bijeenkomst
een begeleidende rol te hebben.
IJsselwind heeft diensten ingehuurd van Marjan Scholtens van het communicatiebureau De Rode
Peper. Zij helpt IJsselwind met het opstellen van een communicatiestrategie en een aanpak voor
de gebiedsdialoog. Zij zal heel praktisch de coöperaties terzijde staan. Vrijwilligers krijgen vooraf
op communicatiegebied een training door De Rode Peper en worden inhoudelijk geïnformeerd
door IJsselwind.
Wil jij je vaardigheden inzetten of verder ontwikkelen en bijdragen aan duurzame energie voor de
gemeente Brummen dan kun je je opgeven via 
info@brummenenergie.nl
Voor verdere informatie kun je (in de avonduren) contact opnemen met Jan Emmerzaal,
(06-53356119) of Jaap Ypma (0575-562012)
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