
Weekbericht week 4 
 
De afgelopen week zijn er weer veel activiteiten ondernomen. Hieronder volgt een 
bloemlezing van de belangrijkste zaken die gepasseerd zijn: 

• Aan de gemeente Deventer is door de Stuurgroep DeventerWint gevraagd, voor 

degenen die inspraak willen leveren, wanneer en op welke manier zij dit kunnen 

doen. Aangegeven is dat we waarschijnlijk begin volgende week antwoord krijgen. 

• Aan de gemeente wordt binnenkort een brief gestuurd waarin nogmaals 

aangedrongen wordt op een gesprek over alternatieven en keuzecriteria. De reden 

hiervoor is dat wij wel mooie woorden horen over participatie, maar dat daden tot 

nu toe ontbreken. Met name m.b.t. het starten van een gesprek over alternatieven. 

Wij hebben de indruk, misschien onterecht, dat woorden en daden voor het bestuur 

niet dezelfde betekenis hebben. Als er op korte termijn geen reactie komt, leeft de 

gedachten om tijdens de tweede week van februari een protest te organiseren, 

coronaproof, door bezorgde bewoners. De Stuurgroep hiervoor het initiatief nemen 

en iedereen op de hoogte houden. 

• Vanuit Bathmen bereikt de Stuurgroep signalen dat zij zich willen aansluiten. 

Volgende week wordt daarover verder nagedacht en wordt er besloten hoe een 

samenwerking eventueel vorm gegeven zou kunnen worden. 

• De werkgroep Financiën heeft de procedure in werking gezet om een eigen rekening 

te open voor DeventerWint. Echter zonder dat er nu een besluit over een vereniging 

of stichting op te zetten is genomen. Een besluit hierover wordt in het najaar van 

2021 opnieuw bekeken. 

• De werkgroep Alternatieven heeft onlangs vergaderd en geconstateerd dat 

onderzoek naar meer dan de helft van het RES-bod, de zonne-energie, nog niet in 

beeld is gekomen. Er wordt dringend uitgekeken naar de door de gemeente Deventer 

en/of RES aangekondigde invulling daarvan (de zonverkenning) om ook keuze te 

hebben en deze te vergelijken/af te stemmen met de windverkenning. De werkgroep 

probeert de achterliggende data van het Pondera- rapport te verkrijgen voor een 

beter inzicht in de toegepaste selectie van de voorkeursgebieden, en om te zien waar 

windenergie wel verantwoord mogelijk is. Verder onderzoekt de werkgroep ook 

veelbelovende alternatieve zon- en windenergie opwekkende methoden, zoals reeds 

bestaande en elders toegepaste systemen gebaseerd op solarfolie of, ook heel 

interessant, drijvende systemen. Zodra naast de windverkenning ook de 

zonverkenning gereed is, kunnen wij ideeën nader uitwerken. 

• De werkgroep Lobby gaat afspraken maken met de politieke partijen waarmee nog 

niet gesproken is.  

• Maandagavond heeft de werkgroep Lobby met Gemeentebelang en D66 gesproken 

en op donderdag met de PvdA. We hebben onze zorgen duidelijk kenbaar gemaakt, 

met name over het dichtbij de leefomgeving plaatsen van de windturbines: geluid, 

slagschaduw en laagfrequent geluid. Daarnaast hebben we onze zorgen geuit over de 



risico’s voor flora en fauna in de betreffende gebieden. Voor volgende week staat 

een gesprek met de Christen Unie ingepland. 

• Ook is er contact geweest met het bestuur van Helios. Zij stellen zich vooralsnog 

afwachtend op in deze, omdat zij als vereniging van mening zijn dat elk lid en 

inwoner van de wijk zijn of haar eigen mening hierover moet kunnen geven en niet 

via een voetbalvereniging als SV Helios. We hebben afgesproken contact te houden. 

• Om van elkaar te leren is er frequent overleg met Windalarm uit IJburg/Amsterdam 

die in eenzelfde situatie zitten als in Deventer.  

• De werkgroep Communicatie heeft een kleurplaatactie voor kinderen in 

voorbereiding. Het doel is de jeugd te betrekken, aangezien zij potentieel 

risicodragers zijn van de geluidseffecten en om aan de bestuurders hun 

betrokkenheid zichtbaar te maken. De kleurplaten worden gedrukt in een oplage van 

5.000 exemplaren en aan een plan voor de verspreiding wordt gewerkt. Aanmelden 

voor het helpen bij verspreiden van de kleurplaten in de wijk en om te fungeren als 

inleverpunt kan via info@deventerwint.nl. Kleurplaten zijn na de verspreiding ook 

beschikbaar via de website. Op een later moment zullen de geretourneerde 

kleurplaten ook aangeboden worden aan de burgermeester van Deventer. 

• De werkgroep Communicatie is bezig met diverse activiteiten waaronder de 

mogelijkheid om online een petitie te tekenen. Zodra deze mogelijkheid beschikbaar 

komt, zullen we dat breed communiceren via de website en social media. 

• De werkgroep Communicatie ontvangt graag ideeën voor ludieke acties en 

activiteiten (coronaproof) om zoveel als mogelijk aandacht te krijgen voor ons als 

wijkbewoners door de gemeente en de media. Ideeën zijn van harte welkom en 

kunnen worden gemeld via info@deventerwint.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen voor een duurzame en gezonde leefomgeving.  
Wij denken graag mee, waardoor DeventerWint. 
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