
Aan de bewoner(s)  

 

Datum: 10 februari 2021 

 

Onderwerp: Uitnodiging digitale informatieavond beoogd Windpark Doetinchem 

 

Begin december heeft u een informatiebrief over beoogd Windpark Doetinchem ontvangen*. Hierin 

kondigden wij reeds aan een digitale informatieavond te organiseren. Landgoed Keppel en Green Trust 

werken samen aan dit initiatief en graag nodigen wij u uit voor deze digitale informatieavond op woensdag 3 

maart 2021. 

Digitale informatieavond 3 maart 

Wij vertellen u graag meer over dit initiatief. Bij voorkeur hadden wij dit tijdens een fysieke informatieavond 

gedaan, maar door de coronamaatregelen is dit helaas niet mogelijk. Daarom willen we u graag digitaal 

informeren over dit initiatief. Via een korte digitale informatieavond praten we u in 1,5 uur bij over onder 

andere het hoe en waarom van beoogd Windpark Doetinchem en de rol van de omgeving hierbij. Ook 

beantwoorden we graag live uw vragen. 

Programma digitale informatieavond 

19.15 uur - U kunt inloggen via de link 

19.30 uur - Start informatieavond 

20.25 uur - U kunt vragen stellen via de chatfunctie, wij beantwoorden deze live  

21.00 uur - Einde informatieavond 

Aanmelden digitale informatieavond 

De informatieavond wordt live digitaal uitgezonden op woensdag 3 maart 2021. Graag zouden wij u willen 

vragen om zich uiterlijk vrijdag 26 februari voor deze informatieavond aan te melden. Dit kan via onze 

website www.windparkdoetinchem.nl, klik op de link “Aanmelden” en vul het formulier in. Hier kunt u ook 

eventuele praktische vragen stellen over uw deelname aan de digitale informatieavond. Na aanmelding, 

ontvangt u uiterlijk dinsdag 2 maart de link om digitaal deel te nemen aan de informatieavond. 

 

We hopen u (digitaal) te zien op 3 maart! 

Met vriendelijke groet, 

Beoogd Windpark Doetinchem  

Tijmen Keesmaat, Jorick Messink en David van Lynden 

 

*Indien u onze informatiebrief van begin december niet ontvangen heeft, dan verwijzen wij u naar onze 

website. Ga naar www.windparkdoetinchem.nl en scrol naar beneden. Onder het kopje “Nieuws” vindt u de 

betreffende informatiebrief. 


