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MAATSCHAPPELIJK FONDS 
VOOR MOERDIJK EN DRIMMELEN 

 

Beschrijving 

In de gemeente Moerdijk speelt meer dan alleen de komst van windturbines. Sluipverkeer, afname van 

publieke voorzieningen, illegale motorcross activiteiten en doorreizende vluchtelingen zijn voorbeelden 

van maatschappelijke aandachtspunten. Als goede buur willen wij ons steentje bijdragen aan het 

verbeteren van de leefbaarheid van de omgeving. Daarom richten wij een fonds op, dat gevuld wordt 

met € 0,25 per MWh per jaar, om maatregelen voor één of meerdere van deze onderwerpen te kunnen 

bekostigen. Dit komt neer op een bedrag van circa € 11.000 per jaar.  

 

Impact voor alle omwonenden 

Het fonds is bedoeld om niet-energiegerelateerde maatschappelijke problematiek aan te kunnen 

pakken. Goede Buren gaat in gesprek met lokale instanties, waaronder gemeente en dorpsraden, om 

nader in te kunnen schatten aan welke criteria de projecten dienen te voldoen. Ook zullen we met hen 

afstemmen binnen welke thema’s de grootste meerwaarde zit om projecten te ondersteunen en een 

voorselectie maken van een aantal projecten waar we mogelijkerwijs met het fonds ondersteuning aan 

kunnen bieden. 

 

Omdat de projecten jou als bewoner van Moerdijk of Drimmelen mogelijk direct raakt, willen we ook 

met jou in gesprek gaan over de projecten die in aanmerking komen. We willen je bovendien de kans 

bieden om zelf een project aan te dragen en om uiteindelijk mee te beslissen over de projecten die we 

gaan steunen. Wanneer er een keuze gemaakt is zal het fonds vervolgens lokaal worden beheerd door 

een commissie, bestaande uit personen die affiniteit en ervaring hebben met financiële vraagstukken.   

 

TIJDSLIJN HUIDIGE PLANNING 

 

2020 -Q4 

Afspraken vastleggen over beheer van het fonds. 

Door wie en hoe. 

•  

 • 
2020-Q4 

Werksessie om te komen tot project(en) ter 

besteding van het fonds. 

 
2022 -Q1 

Start bouw windturbines • 
 

 • 
2021 –Q3 & Q4 

Voorbereidingen gekozen project 

maatschappelijk fonds.  

2022 – Q3 

Bouw windmolens gereed. 

Eerste stroom wordt opgewekt 

• 
  

 • 
2022-Q1 

De eerste gelden vloeien naar het fonds, 

het gekozen project kan starten. 
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BEWONERS DENKEN MEE 
  

Jouw stem telt! 

Door mee te denken over de invulling van het fonds, zorg je er mede voor dat de meest urgente 

problematiek in jouw gemeente kan worden aangepakt. Tijdens een bewonersbijeenkomst zullen de 

criteria waaraan de projecten moeten voldoen worden toegelicht, waarna de dan voorgeselecteerde 

projecten zullen worden gepresenteerd. Vervolgens bieden we jou als aanwezige van de bijeenkomst 

de kans om zelf een project toe te lichten dat binnen de gestelde criteria past. In de uitnodiging zullen 

we je vragen aan te geven of je een project wil inbrengen, waarna we de criteria alvast kunnen toesturen. 

Nadat alle projecten besproken en ingebracht zijn, zullen we samen een keuze maken voor welk(e) 

project(en) we het fonds zullen aanwenden. Tot slot zullen we het met elkaar hebben over hoe de 

projecten het beste uitgevoerd kunnen worden en hoe en door wie het fonds beheerd zal worden. 

 

HOE KUN JE MEEDOEN 
 

Bewonersbijeenkomst 
De bewonersbijeenkomst zal eind 2020 op een doordeweekse avond plaatsvinden en ongeveer drie uur 

in beslag nemen. We zullen een nader te bepalen locatie in- of dichtbij Moerdijk hiervoor reserveren. In 

de maanden na de bijeenkomst zullen we je enkele keren vragen om mee te kijken, wanneer we 

bijvoorbeeld een plan van aanpak hebben voor een project of op bepaalde momenten wanneer we 

willen gaan communiceren over een project. 

 

Voor wie  
Alle omwonenden van het windpark die graag meedenken over de projecten die binnen gemeenten 

Moerdijk en Drimmelen de meeste positieve impact maken.  

 

 

Door mee te denken over de invulling van het fonds, 

zorg je er mede voor dat de meest urgente problematiek 

in jouw woonomgeving kan worden aangepakt 

 

MELD JE AAN 
 

Bereikbaarheid 
Het is van belang dat je bereikbaar bent per e-mail en bereid bent mee te kijken wanneer we jouw inzicht 

nodig hebben. Het zal telkens gaan om niet meer dan een uurtje van je tijd, enkele malen totdat de 

windmolens gaan draaien en het gekozen project of de gekozen projecten gaan lopen begin 2022. 

 

Ja, ik doe mee! 
Ben je overtuigd geraakt en wil je graag meedoen en je stempel drukken op de besteding van het 

maatschappelijk fonds? Stuur dan een e-mail naar: info@windparkstreepland.nl. Je krijgt van ons dan 

een uitnodiging zodra de informatieavond is ingepland.  

mailto:info@windparkstreepland.nl
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FINANCIËLE PARTICIPATIE 
Voor direct omwonenden 

AANBOD 

Participatie voor alle omwonenden

Goede Buren is een samenwerkingsverband tussen initiatiefnemers Windunie, Greenchoice en Meewind. 

We hebben onze krachten gebundeld. We investeren in duurzame energieopwekking, ontwikkelen het 

windpark, en leveren de stroom aan omwonenden. Dit zorgt ervoor dat je op meerdere manieren mee 

kunt meeprofiteren van het windpark. Met én zonder eigen inleg.  

De stroom die het windpark opwekt wordt direct geleverd aan de omwonenden. De 500 huishoudens 

die het dichtstbij het windpark liggen, krijgen bovendien voordeel uit de opgewekte stroom via hun 

eigen energienota. Ook bieden we de mogelijkheid om zelf te investeren in een fonds waar dit windpark 

straks onderdeel van uitmaakt. 

Beschrijving 

• Via Meewind kan iedereen in Nederland participeren in duurzame energie via het fonds 
Regionaal Duurzaam. Het aandeel van Meewind in windpark Streepland wordt ook onderdeel 
van dit fonds. We bieden inwoners van gemeente Moerdijk en Drimmelen aan om zonder 
emissiekosten (3% van de inleg) in het fonds deel te nemen.

• We willen alles uit de wind halen. Om zichtbaar te maken voor jou als bewoner van gemeente 
Moerdijk of Drimmelen waar je elektriciteit wordt opgewekt, zal Greenchoice via haar platform 
Energie Dichtbij al haar bestaande en nieuwe klanten in de gemeenten Moerdijk en Drimmelen 
direct en zichtbaar energie leveren van Windpark Streepland.

• Greenchoice biedt de 500 dichtstbijzijnde omwonenden van het windpark 15 jaar lang gratis 
WindVangers aan. Per huishouden gaat het om acht WindVangers waarmee 1000 kWh stroom 
gratis wordt geleverd, dat is al snel 1/3 van de leveringskosten voor het stroomverbruik van 

een gemiddeld huishouden. Kijk voor meer informatie over WindVangers op: 

www.greenchoice.nl/zelf-opwekken/eigen-windenergie.

http://www.greenchoice.nl/zelf-opwekken/eigen-windenergie
http://www.greenchoice.nl/zelf-opwekken/eigen-windenergie
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TIJDSLIJN HUIDIGE PLANNING 

 

 

2022 -Q1 

Start bouw windmolens 
•  

 • 
2021 -Q4 

Start aanbod Meewind-fonds 

2022-Q3 

Bouw windmolens gereed. 

Eerste stroom wordt opgewekt 

• 
 

 • 
2022 -Q1 

Inwoners van Moerdijk en Drimmelen die 

klant zijn bij Greenchoice krijgen stroom uit 

de molens geleverd. 

2022 -Q1 

Greenchoice ontwikkelt de WindVangers en 

koppelt deze aan de windmolens. 

• 
 

 • 
2022 –Q1 en Q2 

Goede Buren biedt de WindVangers aan bij 

omwonenden. 

 

 

MEER INFORMATIE 
 

Meewind-fonds 

 
Dat je kunt investeren via Meewind staat vast. En ons aanbod met daarin de korting van 3% is eveneens 

een gegeven. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt ten aanzien van het aanbod. Maar 

ook bijvoorbeeld wanneer je dit aanbod ontvangt en hoe je kunt meedoen. Tijdens een informatieavond 

vertellen we je daar graag meer over en beantwoorden we jullie vragen. 

 

Stroom uit de molens aan inwoners 

 

We leggen je tijdens de informatieavond uit hoe we omwonenden, die klant zijn bij Greenchoice, 

koppelen aan de nieuw te bouwen windmolens, zodat zij te allen tijde hier hun stroom uit geleverd 

krijgen. We vertellen bovendien voor wie dit precies geldt, wanneer we ermee aan de slag gaan en hoe 

we jullie hierover zullen informeren. 

 

Gratis stroom aan omwonenden 

 
Greenchoice biedt als één van de eigenaren van het windpark 500 omwonenden gratis stroom aan van 

de windmolens. Dit doen we met 8 zogenaamde WindVangers per huishouden, die gekoppeld zijn aan 

een voordelig energiecontract. Elke WindVanger vertegenwoordigt een waarde van minimaal 125 kWh 

gratis stroom per jaar. Maar hoe harder het waait, des te meer iedere WindVanger oplevert. Via de app 

kun je precies bijhouden hoe hard het waait en welke invloed dit heeft op de waarde van je 

WindVangers. Je moet wel klant zijn of worden van Greenchoice om hiervoor in aanmerking te komen. 
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Greenchoice is namelijk als initiatiefnemer de (enige) partij die de stroom van de windmolens van 

Windpark Streepland gaat leveren. 

 

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over hoe dit proces precies in zijn werk gaat, voor wie dit 

aanbod precies geldt en hoe je je hiervoor kunt aanmelden. We zullen dit tijdens de informatieavond 

allemaal toelichten en er zal ruimte zijn om vragen te stellen. 

 

 

 
 

 

INFORMATIEAVOND 

 

Wanneer 
Begin 2021 zal deze informatieavond op een doordeweekse dag worden georganiseerd. We verwachten 

dat deze ongeveer twee uur in beslag zal nemen, op een nader te bepalen locatie in- of dichtbij Moerdijk. 

Wanneer je aanwezig wilt zijn tijdens deze avond, vragen we je vriendelijk ons een e-mail te sturen om 

je aanwezigheid kenbaar te maken. We sturen je omstreeks november 2020 een e-mail met een officiële 

uitnodiging met daarin de exacte datum, tijdstip en locatie.  

 

Voor wie  
Alle omwonenden van het windpark die interesse hebben om mee te kunnen doen met- en te profiteren 

van het windpark en die graag meer willen weten over hoe dit in zijn werk gaat. Uiteindelijk is het van 

belang dat ieder aanbod tot participatie voor iedere omwonende makkelijk vindbaar, makkelijk te 

begrijpen en eenvoudig af te sluiten is. Jullie vragen en opmerkingen hierover zijn belangrijk voor ons 

om het aanbod zo goed mogelijk in te richten. 

 

 

Uiteindelijk is het van belang dat elk aanbod voor iedere 

omwonende makkelijk vindbaar, gemakkelijk te 

begrijpen en eenvoudig af te sluiten is. 
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Ja, ik ben aanwezig! 
Wil je aanwezig zijn tijdens onze informatieavond over participatie bij windpark Streepland? Stuur dan 

een e-mail naar: info@windparkstreepland.nl. Je krijgt van ons dan een uitnodiging zodra de 

informatieavond is ingepland. 

 

AANVULLENDE INFORMATIE 
 

Websites met achtergrondinformatie 
1. Meewind-fondsen: www.meewind.nl/fondsen 

2. Greenchoice WindVangers: www.greenchoice.nl/zelf-opwekken/windenergie 

3. Greenchoice energiebron kiezen: www.greenchoice.nl/groene-stroom-en-gas/energiebron-

kiezen 

4. Windpark Streepland: www.windparkstreepland.nl 

5. Energie A16: www.energiea16.nl 

 

Toelichting 
Op de website van Meewind kun je meer informatie vinden over de fondsen die ze aanbieden en hoe je 

mee kunt doen. De webpagina van de Greenchoice WindVangers vertelt wat een WindVanger precies 

doet, wat het oplevert en hoe je dit kunt bijhouden. De Greenchoice-pagina over het kiezen van je 

energiebron laat zien hoe je jouw stroom uit de windmolens van windpark Streepland kunt betrekken. 

De molens worden toegevoegd op deze kaart. 

 

Op de website van Windpark Streepland vind je daarnaast actuele informatie terug over de ontwikkeling 

van de drie molens van het windpark die door Goede Buren worden ontwikkeld. Op de website van 

Energie A16 vind je de informatie terug over alle 28 windmolens die gebouwd gaan worden langs de 

A16, waar Windpark Streepland er drie van zijn. 
 

  

mailto:info@windparkstreepland.nl
http://www.meewind.nl/fondsen/
http://www.greenchoice.nl/zelf-opwekken/windenergie/
http://www.greenchoice.nl/groene-stroom-en-gas/energiebron-kiezen/
http://www.greenchoice.nl/groene-stroom-en-gas/energiebron-kiezen/
http://www.windparkstreepland.nl/
http://www.energiea16.nl/
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KUNST & EDUCATIE  
VOOR MOERDIJK EN DRIMMELEN 

 

PLAN 
 
Beschrijving 

De drie turbines zijn een toonbeeld van de beweging van fossiele naar duurzaam energie en dat willen 

we graag laten zien. Om die reden zijn wij een samenwerking aangegaan met Mothership: een 

kunstproducent die met veel affiniteit en ervaring de openbare ruimte verrijkt met kunstprojecten. Door 

een ontwerp van Mothership te integreren in de ontwikkeling van het windpark, geloven wij erin dat 

Windpark Streepland een plek wordt om de groene toekomst te ervaren en op deze manier een 

toegevoegde waarde krijgt voor de omgeving. 

 

Samen gaan we een onderwijsprogramma ontwikkelen op het gebied van energietransitie. Dit willen we 

zichtbaar en voelbaar maken, door het mogelijk te maken de windmolens van dichtbij te bezoeken. Dit 

programma bieden we aan bij scholen. Zo willen we de jeugd inspireren om samen groene keuzes te 

maken voor een schonere wereld. We willen scholieren, maar ook fietsers, treinreizigers en andere 

passanten in een korte tijd een leerzame ervaring geven over de waarde van duurzame energie en de 

werking van windenergie. 

 

TIJDSLIJN PLANNING 

 

 

20212 -Q1 

Start bouw windmolens 
•  

 • 
2021 –Q3 en Q4 

Ontwikkelen educatieprogramma 

2022-Q3 

Bouw windmolens molens gereed. 

Eerste stroom wordt opgewekt 

• 
 

 • 
2022 –Q3 

Start bouw kunstproject en fysiek onderdeel 

educatieproject 

2022 –Q4 

Kunstproject gereed 
• 

 

 • 
2023 –Q1 

Eerste bezoekers en excursies naar het 

project en de windmolens. 
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BEWONERS DENKEN MEE 
 

Kunstproject 
Mothership is aan de slag gegaan met het ontwerpen van een kunstobject bij één van de windturbines. 

Dit object moet een toegevoegde waarde zijn in de omgeving en ervoor zorgen dat men de werking 

van windenergie van dichtbij kan ervaren. Wij denken dat Windpark Streepland hiermee een 

inspirerende plek wordt voor passanten (fietsers, scholieren, treinreizigers) om in korte tijd een leerzame 

ervaring op te doen. Daarnaast krijgt het windpark een bredere invulling, omdat het een plek wordt om 

te leren over de werking van windenergie.  

 

Educatie 
Rondom het object en richting het treinstation delen we op verschillende manieren informatie over het 

windpark en duurzame energie. Hierdoor wordt niet alleen windenergie direct ervaren, maar leren 

passanten en bezoekers meer over de waarde van duurzame energie en windenergie in het bijzonder. 

Ook willen we lokale ondernemers betrekken bij het educatieve onderdeel, zodat er een breder lokaal 

belang en directe betrokkenheid ontstaat bij het project. 

 

Maximale waarde voor de gemeenschap  

Mothership heeft ruime ervaring met het opzetten van soortgelijke concepten. Niet alleen zorgen zij 

voor een creatief ontwerp, maar ook denken zij mee over de bouw- en de fysieke inpasbaarheid ervan. 

Ook houdt Mothership er rekening mee dat het ontwerp bij een zo breed mogelijke groep de positieve 

aandacht zal trekken en dat het als trekpleister zo veel mogelijk waarde toevoegt voor de lokale 

gemeenschap. Om in te kunnen schatten wanneer er daadwerkelijk sprake is van een waarde toevoeging 

voor de gemeenschap, is het van groot belang dat inwoners van Moerdijk en Drimmelen hierover mee 

kunnen denken. 

 

Wat er wordt verstaan onder toegevoegde waarde voor 

de gemeenschap, zal mede door de omgeving zelf 

moeten worden bepaald. 

 

PLAN VAN AANPAK 
 

Werksessie 
Om met elkaar na te kunnen denken over de invulling van het project en de waarde ervan te bepalen 

voor de omgeving, organiseren we eind 2020 een werksessie van ongeveer drie uur, samen met 

Mothership, op een nader te bepalen locatie in- of dichtbij Moerdijk. Mothership zal het ontwerp 

presenteren, waarna we met elkaar in een brainstorm-achtige setting gaan nadenken over hoe we het 

ontwerp, en het verhaal erachter nog zouden kunnen aanscherpen, zodat het voor de gemeenschap de 

meeste waarde oplevert.  

 

Wanneer je wil deelnemen en meedenken over dit onderwerp, vragen we je vriendelijk ons een e-mail 

te sturen om je deelname kenbaar te maken. We zullen je omstreeks eind september een e-mail sturen 

met een officiële uitnodiging voor de werksessie. Hierin maken we de exacte datum, tijdstip en locatie 

bekend. 
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Voor wie  
Alle omwonenden van het windpark die graag meedenken over hoe we het kunst- en educatieproject 

zo kunnen inrichten dat het voor de gemeenschappen van Moerdijk en Drimmelen zoveel mogelijk 

waarde toevoegt. 

 

AANVULLENDE INFORMATIE 
 

Websites met achtergrondinformatie over betrokken partijen 
1. Over Mothership: www.enterthemothership.com 

2. Windpark Streepland: www.windparkstreepland.nl 

3. Energie A16: www.energiea16.nl 

 

Toelichting 
Op de website van Mothership kun je voorbeelden vinden van projecten die het bedrijf in het verleden 

heeft gerealiseerd. Op de website van Windpark Streepland vind je actuele informatie terug over de 

ontwikkeling van de drie molens van het windpark die door Goede Buren worden ontwikkeld. Op de 

website van Energie A16 kun je informatie over alle 28 windmolens terugvinden die gebouwd gaan 

worden langs de A16, waarvan Goede Buren er drie ontwikkelt.  

 

WERKGROEP 
 

Feedback op plan 

Naar aanleiding van de feedback die we van jullie ontvangen en de ideeën die er tijdens de werksessie 

ontstaan, gaat Mothership aan de slag met het aanscherpen van het ontwerp. Wanneer dit af is, delen 

we dit met de werkgroep. We houden de werkgroep uiteraard op de hoogte van de voortgang en de 

planning. Wanneer het project uitgevoerd is ben je uiteraard een special- guest bij de opening!  

 

Bereikbaarheid en tijdsinvestering 

Het is van belang dat je bereikbaar bent per e-mail en bereid bent mee te kijken op de momenten dat 

dit nodig is. Het zal telkens gaan om niet meer dan een uurtje van je tijd, enkele malen totdat de 

windmolens gaan draaien begin 2022 en het ontwerp uitgevoerd gaat worden. 

 

Ja, ik doe mee! 

Ben je overtuigd geraakt en wil je graag meedenken over de uitvoering van de belofte van kunst en 

educatie voor jouw gemeenschap? Stuur dan een e-mail naar: info@windparkstreepland.nl. Je krijgt van 

ons dan een uitnodiging zodra de informatieavond is ingepland. 

 

 

http://www.enterthemothership.com/
http://www.windparkstreepland.nl/
http://www.energiea16.nl/
mailto:info@windparkstreepland.nl

