DE STRIJD IS NOG LANG NIET GESTREDEN!
Zet alvast in uw agenda!

Informatie avond Juridische Strijd tegen Windpark Oostermoer
Datum:
Tijd:
Plaats:

Donderdag 1 oktober 2015
Aanvang 20.00 uur
Dorpshuis Nieuwediep

DE STRIJD IS NOG LANG NIET GESTREDEN!
Stichting WindNEE en De Haan Advocaten geven u op deze avond
informatie over deelname aan de juridische strijd tegen windpark
Oostermoer.
Doel: bouw windpark voorkomen of de initiatiefnemers aansprakelijk te
stellen voor alle schade als dit plan toch wordt doorgedrukt.
SAMEN STAAN WE STERK!
Woont u in het gebied dat grenst aan het geplande windpark Oostermoer
(Boerveen)? Kom naar de informatie avond voor informatie en/of
inschrijven.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.windnee.nl
of Facebook: WindNEE

Z.O.Z

AVONDWAKE
schuif aan bij de
avondwake van windnee op zaterdag 19 september
van 19.00 tot 23.00 uur
op parallelweg langs N33 tussen Nieuwediep en Gieterveen
Een windmolenpark in de Veenkoloniën? Dat nooit! Ruim tachtig procent van de bevolking in ons
gebied is tegen de plaatsing van de mega windturbines, maar hun mening wordt door de regering
genegeerd. Kernwaarden als rust en ruimte dreigen te worden verkwanseld voor het geldelijk
gewin van enkelingen.
Om die rust en ruimte van de Veenkoloniën te benadrukken, organiseert WindNee op zaterdag 19
september van 19.00 tot 23.00 uur een Avondwake. Een ingetogen gebeuren, waarbij iedereen
die zich betrokken voelt bij de dreigende en blijvende aantasting van het unieke landschap, wordt
uitgenodigd. Hoe meer mensen, hoe meer effect. Kom ook!
De locatie van de Avondwake is aan de parallelweg langs de N33 tussen Nieuwediep en Gieterveen.
Vanaf daar hebben we een prachtig uitzicht en genieten we in stilte van de ondergaande zon in het
–nu nog- open landschap
* U bent welkom tussen 19.00 en 23.00 uur en u mag zo lang of kort blijven als u wilt.
* Komt u met de auto, volg dan de instructies van de verkeersregelaars en parkeer tussen de
bomen.
* Neem een lichtje mee zoals dat past bij een avondwake. Let op: geen open vuur!!
* Consumpties mogen worden meegebracht en genuttigd, met uitzondering van alcoholische
dranken (de actie is geen dorpsfeest of soortgelijks, maar draagt een waardig karakter).
* Het nadrukkelijke verzoek is om het waardig karakter niet te verstoren met overbodig lawaai
(muziek e.d.).

Laat massaal in stilte uw stem horen en schuif aan bij deze avondwake!
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