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Nieuws
Op naar rookvrije sport- en scoutingaccommodaties! 

Sportaccommodaties 
binnen één jaar rookvrij
De sportraad en de gemeente Beuningen 

hebben de ambitie dat alle sportaccom-
modaties in de gemeente binnen één jaar 
rookvrij zijn. Ook veel buitensport- en 

scoutingverenigingen omarmen dit 
initiatief. Op advies van de sportraad 
neemt de gemeente Beuningen hierin het 
voortouw en ondersteunt verenigingen 
hiermee aan de slag te gaan. De kracht is 
om dit samen met alle verenigingen op 
te pakken en dit ook samen uit te stralen. 
Naast ondersteuning in de vorm van pro-
motiematerialen kunnen verengingen 
ook gebruikmaken van de hulp van Iris-

Zorg. IrisZorg geeft beleidsadvies aan de 
verenigingen en kan hen ook ondersteu-
nen door bijeenkomsten of voorlichtings-
avonden voor ouders of jongerenteams te 
organiseren. 

Weer rookvrij gaan 
sporten en bewegen
Verschillende Beuningse verenigingen 
gaven bij de gemeente aan rookvrij te 
willen zijn als zij na de lockdown weer 
volledig open mogen. De ene vereniging 
is al verder met dit beleid dan de andere. 
Wethouder Piet de Klein: “We vinden het 
een goede ontwikkeling dat het rookvrij 
maken van accommodaties bij de sport- 
en scoutingverenigingen hoog op de 
agenda staat. Hierdoor kan onze jeugd 
opgroeien in een rookvrije sportomge-
ving.” Wethouder Frans Houben vult 
aan: “Een sport- en/of scoutingvereni-
ging is een belangrijke plek waar kinde-
ren en volwassenen elkaar ontmoeten en 
van elkaar leren. En goed voorbeeld doet 
volgen, luidt het gezegde. Verenigingen 
hebben ook een voorbeeldfunctie voor 
de jeugd en staan voor gezondheid.” 
Deze gedachte leeft op alle tien de sport-
parken in de gemeente Beuningen en de 
scoutingverenigingen uit Beuningen en 
Weurt. De komende tijd blijven we met 
de verenigingen in gesprek hoe het gaat. 
Daarnaast willen we nog meer lokale 
partijen aanmoedigen zich aan te sluiten 
bij dit initiatief.

Informatiesessie commissie Windpark Beuningen 
Op maandag 12 april om 19.30 uur is 
er een informatiesessie over Windpark 
Beuningen in de commissie Ruimte. Tij-
dens deze avond kunnen commissieleden 
vragen stellen en zich zo voorbereiden 
op hun definitieve besluit over Windpark 
Beuningen. Denk daarbij aan vragen 
over het geluid en de slagschaduw, ge-
zondheid, natuur en meer. De avond is 
georganiseerd in samenwerking met de 

initiatiefnemers van het windpark. 

U kunt de sessie live volgen via de website 
gemeentebestuur.beuningen.nl. Op die 
pagina vindt u ook de agenda met daarop 
de onderwerpen die die avond aan bod 
komen. U hoeft zich niet aan te melden 
voor de avond, u kijkt direct live mee.

 gemeentebestuur.beuningen.nl 

Plannen Windpark
Beuningen ter inzage:

informatieavond 
19 april   

In onze gemeente gaat het proces 
van Windpark Beuningen naar de 
eindfase. De gemeenteraad neemt in 
de zomer van dit jaar een besluit over 
de realisering van het windpark. Op 
30 maart organiseerde de gemeente 
een digitale informatieavond over 
Windpark Beuningen. Op 19 april is 
de tweede digitale informatieavond 
voor inwoners. Tijdens deze avond 
staan de Milieueffecten rapportage 
en het ontwerpbestemmingsplan 
centraal. We gaan onder andere in 
op geluid en slagschaduw. Daarnaast 
laten we visualisaties van het wind-
park zien. Het is ook mogelijk om 
vragen te stellen. De avond begint 
om 19.30 uur. Voor deze avond meldt 
u zich aan via www.beuningen.nl/
informatieavondwindpark.

 www.beuningen.nl/   
 informatieavondwindpark 

Online bezoekerscentrum Windpark Beuningen
Voor Windpark Beuningen is er gewerkt 
aan een online bezoekerscentrum. Het 
bezoekerscentrum is vanaf nu voor ieder-
een toegankelijk die een kijkje wil nemen 
in de toekomst. 
In het bezoekerscentrum ziet u verschil-
lende fotovisualisaties van het windpark. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van het pro-
gramma Windplanner. Op een aantal lo-
caties in de omgeving zijn foto’s gemaakt 
waar vervolgens de windturbines in zijn 
gezet. Op die manier is het alvast moge-
lijk het windpark vanuit verschillende 
hoeken en landschappen te ervaren. 

Op advies van de commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit is er ook een aantal andere 
visualisaties gemaakt. Dit zijn 3D visuali-

saties. De windturbines hebben daardoor 
een iets andere kleurstelling. Voor deze 
visualisaties is gebruik gemaakt van een 
55mm lens. Hierdoor kunt u de turbines 
vanuit een andere hoek ervaren.  

Verder is het mogelijk een tour te maken 
door het bezoekerscentrum. Ook vindt u 
er informatie over de initiatiefnemers van 
het windpark en het proces dat tot nu toe 
is doorlopen om tot de huidige plannen te 
komen. Ook is er een document te vinden 
met veelgestelde vragen (de FAQ) en ant-
woorden daarop. Tot slot wordt beknopt 
een aantal milieueffecten van de voorge-
nomen windturbines uitgelegd. 
Het bezoekerscentrum staat de komende 
maanden online. Het bezoekerscentrum 

‘bezoeken’ kan via www.theimagineers.
com/windparkbeuningen.

Plannen inzien 
De plannen van Windpark Beuningen vindt 
u op de website van Energiek Beuningen. 

 www.theimagineers.com/  
 windparkbeuningen  

Windpark Beuningen

Bepakt en bezakt met promotiematerialen van de Rookvrije Generatie bezochten 
wethouders Piet de Klein en Frans Houben afgelopen weken de buitensport- 
en scoutingverenigingen in de gemeente Beuningen. Ze deelden spandoeken, 
borden en flyers uit waarmee de verenigingen kunnen aangeven dat zij actief 
aan de slag gaan met het rookvrij maken van hun accommodatie. Hiermee zetten 
we een volgende stap naar een rookvrije generatie.


