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8 september 2022

Beste lezer,
We hopen dat u heeft mogen genieten van een fijne zomer. We willen u in deze nieuwsbrief graag
vertellen over een bijzondere stap/mijlpaal in de herontwikkeling van het terrein van Centrale
Gelderland en een interessante en leuke dag bij ENGIE waar we u van harte voor uitnodigen!
Team Centrale Gelderland

Bezoek onze website

Mijlpaal herontwikkeling:
Bestemmingsplan ter inzage
Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders
besloten dat het ontwerp bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
tegelijkertijd met de milieueffectrapportage (MER), de vergunning
Wet natuurbescherming (Wnb) en het Stedenbouwkundige
raamwerk en beeldkwaliteitsplan voor het ENGIE-terrein ter inzage
wordt gelegd (onder de naam Nijmegen Kanaalhavens – 7 (Waal
Energie)).

Klik hier voor het persbericht van de gemeente Nijmegen

Voor in de agenda: Burendag - Op de koffie bij ENGIE
Op zaterdag 1 oktober organiseert ENGIE een open ‘huis’ voor onze naaste buren (bewoners,
ondernemers en bedrijven). Goede kans dat u als lezer van onze nieuwsbrief een naaste buur bent, u bent
dan van harte welkom. Ook als u geen directe buur bent, maar simpelweg belangstellend en betrokken,
heten we u natuurlijk van harte welkom. Na een lange tijd van relatieve ‘radiostilte’ vinden we het
belangrijk om u opnieuw te ontmoeten. We horen graag wat u wilt weten en we vertellen over wat u van
ENGIE kan verwachten in de realisatie van de herontwikkeling van de locatie.
Windturbines en sloop
Daarnaast willen we u meenemen naar de nieuwe windturbines en bijpraten over de afronding van de
sloop. Een team van ENGIE is aanwezig, samen met vertegenwoordigers van het sloopbedrijf en ook
enkele leden van de klankbordgroep van Centrale Gelderland zullen aanwezig zijn.
Gemeente Nijmegen
We bieden tijdens de Burendag ook plaats aan de gemeente Nijmegen, die gelijktijdig een informatie
bijeenkomst organiseert over de ter inzage legging van het ontwerp Bestemmingsplan en bijbehorende
stukken.
Er is geen plenair programma, u kunt vrij inlopen tussen 11 en 14 uur. Wij zorgen voor drankjes en een
versnapering, een kleine activiteit voor de kinderen en zeer zeker ook voor gezelligheid!
Mis het dus niet en kom naar de Burendag bij ENGIE!
Datum: zaterdag 1 oktober tussen 11 en 14 uur.
Aanmelden is niet nodig, vrije inloop.

Vooraankondiging volgende stap in de sloop
Na het sloopmoment op 5 maart jongstleden, waarbij met springstoffen de schoorsteen en het e-filter van
Centrale Gelderland zijn neergehaald, heeft de volgende stap in de sloop nog niet plaats kunnen vinden.
In de zomer hebben ENGIE en de sloopaannemer samen met de betrokken autoriteiten een aangepast
plan gemaakt voor het neerhalen van de resterende gebouwen met springstof. Alle partijen zijn
momenteel druk bezig met de voorbereidingen van dit belangrijke moment.
De exacte datum voor het volgende sloopmoment is nog niet bekend. Wel houden wij rekening met een
datum vanaf het einde van de eerste week oktober.
In aanloop naar het volgende sloopmoment informeren wij de omgeving uitgebreid. Onder andere via deze
nieuwsbrief. We informeren u over het aangepaste plan van aanpak, het verwachte verloop van de
gebeurtenis (wat en wanneer), en we leggen uit welke maatregelen we nemen om de impact op omgeving
zoveel mogelijk te beperken, mede op basis van onze leerervaringen van de vorige keer.

Vooraankondiging nieuwsbrief special over
Windpark De Groene Delta
Volgende week ontvangt u van ons alweer een volgende nieuwsbrief:
een special over Windpark De Groene Delta.
We willen een paar interessante ontwikkelingen met u delen, dus
houd uw mailbox in de gaten!
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