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8 februari 2018 

Brief ENGIE aan fractie Beuningen Nu en Morgen 

ENGIE reageert op de op 2 februari ontvangen brief van de fractie van Beuningen Nu en Morgen over 

de plannen rond de plaatsing van windmolens in Nijmegen-West. 

 

ENGIE heeft op 8 februari gereageerd op de ontvangen brief van de okale partij Beuningen Nu en 

Morgen, over de plannen rond de plaatsing van windmolens in Nijmegen-West. In de brief gaat ENGIE 

in op het meenemen van de belangen van de omgeving. Dit gebeurt onder ander door te sparren met 

de Klankbordgroep Centrale Gelderland. Daarnaast is in samenwerking met provincie Gelderland en 

de gemeente Nijmegen een procesregisseur aangesteld. 

 

Lees hieronder de brief van ENGIE aan de fractie Beuningen Nu en Morgen (8 feb. 2018) 





 
 

 

  



Lees hieronder de brief van Beuningen Nu en Morgen aan ENGIE (2 feb. 2018) 

 



 

 

 



 

9 februari 2018 

Nieuwsbrief nr 1 – 2018 

In de eerste nieuwsbrief over sloop, zon en wind op Centrale Gelderland, leest u onder andere: een 

terugblik op de informatiemarkt van 27 januari; Sloop Centrale Gelderland – Fase 1 wordt zichtbaar en 

de ontwikkelingen rond de Windturbines. 

In de terugblik op de informatiemarkt, leest u over het verloop van de dag waarop de plannen voor 

duurzame herontwikkeling werden gepresenteerd, de rondleiding werd gehouden en bezoekers zich 

konden melden bij de klankbordgroep. 

 

Het item over de sloop gaat in op de sloop aan de noordkant van het terrein. Inmiddels wordt de sloop 

hier ook daadwerkelijk zichtbaar.  

 

Voor de windturbines is de vergunningaanvraag ingediend. Er wordt aangegeven wat hier de 

vervolgstappen zijn. Daarnaast wordt het organiseren van een bezoek aan windpark Nijmegen-

Betuwe onderzocht. 

 

Lees hieronder Nieuwsbrief Centrale Gelderland nummer 1 - 2018 

 

  



  



 

  



 

  



  



 

6 maart 2018 

Nieuwsbrief nr 2 – 2018 

In de tweede nieuwsbrief over sloop, zon en wind op Centrale Gelderland, leest u onder andere: een 

uitnodiging voor de windexcursie van 25 maart, de klankbordgroep van Centrale Gelderland en een 

update van de sloop. 

Om u het geluid van een windmolen te laten ervaren nodigen wij u graag uit voor een windexcursie bij 

windpark Nijmegen-Betuwe. Op zondag 25 maart bent u van harte welkom.  

 

Er is een klankbordgroep samengesteld met een afvaardiging uit verschillende wijken en dorpen 

rondom Centrale Gelderland.  

 

De sloop van de centrale aan de noordkant van het terrein nadert de afronding. De werkzaamheden 

verplaatsen zich naar de zuidkant.  

 

Lees hier Nieuwsbrief Centrale Gelderland nummer 2 - 2018 

  



  



  



  



  



4 juni 2018 

Nieuwsbrief nr 3 – 2018 

In de derde nieuwsbrief van Centrale Gelderland kijken we terug op de windexcursie van 25 maart en 

de inloopavonden van 10 en 17 april. Verder wordt status van de sloop nader belicht en leest u over 

asbestsanering. Tot slot leest u meer over de volgende stappen in het traject van de windturbines en 

zonnepanelen. 

Lees hier de derde nieuwsbrief van Centrale Gelderland.  

  



  



  



  



  



  



  



5 juli 

Nieuwsbrief special – 2018 

In deze speciale uitgave van de nieuwsbrief van Centrale Gelderland gaan we in op het 

Omgevingsfonds en Participatie. 

Lees hier de speciale uitgave van de nieuwsbrief van Centrale Gelderland. 

  



  



  





5 september 

In de vijfde nieuwsbrief informeren we u over de vergunningaanvraag van de windmolens en de 

uitbreiding van het zonnepark. Verder wordt de status van de sloop nader belicht en leest u over de 

nieuwe bestemming van het terrein. 

Lees hier de vijfde nieuwsbrief van Centrale Gelderland 

  



  



 

  



  



  



19 oktober 2018 

Incident tijdens sloop Centrale Gelderland 

Op dinsdag 16 oktober heeft zich aan het begin van de avond een incident voor gedaan op Centrale 

Gelderland. 

Tijdens het slopen van één van de vele silo´s op het terrein is het tot een kleine stofexplosie gekomen. 
Deze stofexplosie heeft zich in de buitenlucht voorgedaan, waarbij rook en vuur is ontstaan. De 
warmteontwikkeling die vrijkomt tijdens het slopen van de stalen silo heeft ervoor gezorgd dat nog 
aanwezige houtstof spontaan tot zelfontbranding is gekomen. 

Door adequaat ingrijpen van het aanwezig personeel is het vuur in de kiem gesmoord. De door een 
voorbijganger gewaarschuwde brandweer heeft vervolgens een controle uitgevoerd. Er zijn geen 
gewonden gevallen en er is verder geen materiele schade ontstaan. 
 

  



25 oktober 2018 

Werksessie maandag 12 november 

Een van de uitgangspunten bij de herontwikkeling van het terrein van Centrale Gelderland is dat we er 

op een duurzame manier energie willen opwekken om een belangrijke bijdrage te leveren aan het 

behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast zijn er natuurlijk veel meer activiteiten mogelijk op 

zo’n groot industrieterrein. En daarvoor gaan we graag met omwonenden en geïnteresseerden aan de 

slag. We willen luisteren naar de ideeën van bewoners/ belangstellenden uit de nabije omgeving om 

deze ideeën mee te nemen in de herontwikkeling.  

Ideeën, kansen, wensen en aandachtspunten 

Heeft u ideeën voor dit industriegebied, ziet u kansen om het terrein een directe bijdrage te laten 

leveren aan bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van uw directe (woon)omgeving, of kansen voor meer 

werkgelegenheid? Welke ideeën heeft u over de inrichting/ aankleding van het gebied? Of wilt u uw 

aandachtspunten delen?  

  

Denk en werk met ons mee aan een nieuwe invulling van het terrein tijdens een werksessie op 

maandag 12 november. 

 

Meer informatie 

Inmiddels is de werksessie achter de rug. Lees hier de korte terugblik. 

  

https://centralegelderland.nl/nieuwe_bestemming


13 december 2018 

Nieuwsbrief nr 6 – 2018 

In deze uitgave van de Nieuwsbrief Centrale Gelderland. Hierin blikken we terug op het afgelopen jaar 

en nemen we de stand van zaken door ten aanzien van de sloop, het zonnepark, de geplande 

windturbines, en het omgevingsfonds. Daarnaast geven we een terugblik op de werksessie met 

betrekking tot de herontwikkeling van het terrein.  

Lees hier de zesde nieuwsbrief van Centrale Gelderland 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 


