25 maart 2017

Nieuwsbrief over windpark De Rietvelden
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag bijpraten over de stand van zaken rondom windpark De
Rietvelden in 's-Hertogenbosch. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u
wel op de hoogte worden gehouden? Klik dan hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief. Die
wordt u dan in het vervolg toegestuurd per e-mail.
Stand van zaken en vervolg
Op 14 november 2016 is de projectbeschrijving van windpark De Rietvelden ter inzage gelegd door
de gemeente ’s-Hertogenbosch. Tot 27 december 2016 kon iedereen naar aanleiding van deze
projectbeschrijving een inspraakreactie sturen naar de gemeente.
Wat het vervolg is op deze periode voor inspraak kunt u hier lezen op de website van de gemeente.
Terugblik op ter inzage legging
In het kader van deze ter inzage legging organiseerden de gemeente, de initiatiefnemers en
Energiecoöperatie 073 op 22 en 23 november inloopavonden bij Heineken. Deze waren voor
omwonenden en belanghebbenden. Hier konden bezoekers hun vragen stellen aan twintig experts
en medewerkers.
De inloopavonden waren aangekondigd via de website van de gemeente, een persbericht en de
gebruikelijke kanalen van de gemeente. Hierin werd ook melding gedaan van het initiatief, de
initiatiefnemers, de inspraakperiode en procedure. Omwonenden en belanghebbenden ontvingen
deze informatie en uitnodiging per brief. Direct omwonenden werden tevens per brief uitgenodigd
voor een persoonlijk gesprek met de initiatiefnemers. De wijk- en bestuursraden hebben de brief en
nieuwsbericht ook via hun kanalen getoond.
Een derde inloopavond is in december op uitnodiging georganiseerd door Bestuursraad Engelen en
Bokhoven.
BWW voortvarend te werk
In ons vorige bericht (eind januari 2017) meldden wij dat de initiatiefnemers van het windpark en de
coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) zijn overeengekomen dat één van de vier
te ontwikkelen windmolens collectief eigendom kan worden van bewoners en bedrijven in de
omgeving van het windpark. Meer daarover leest u hier, op de website van BWW.
BWW is de doelcoöperatie die voortkomt uit Energie Coöperatie 073.
BWW werkt intussen hard aan de realisatie van dit plan. Dit vraagt veel uitzoekwerk en overleg, maar
BWW is voortvarend aan de slag gegaan. Vorige week is de overeenkomst getekend met Raedthuys
Pure Energie, zodat de samenwerking met BWW nu ook formeel vast ligt.
Daarnaast wil BWW nadrukkelijk in gesprek met belangstellenden over hoe inwoners en bedrijven
eigenaar van een windmolen kunnen worden en wat daarvan de voordelen zijn.
BWW pitcht tijdens MiNC-café
BWW presenteert maandag 27 maart om 20.00 uur in twee minuten haar plannen voor een

coöperatieve windmolen. Dit gebeurt tijdens het 39e MiNC-café in de Verkadefabriek in ‘sHertogenbosch. Dus wilt u meer weten over Bossche Windmolen Delen? Kom naar de
Verkadefabriek op 27 maart. Entree is gratis. Lees ook meer hierover op de website van BWW.
Opinieartikelen
In het Brabants Dagblad van zaterdag 11 maart stonden opinieartikelen over de energietransitie en
windmolens. BWW voegde daar in de krant van 15 maart haar visie aan toe. U kunt dat artikel hier
lezen.
De krantenpagina van 11 maart staat ook op de website van BWW.
Als u in contact wilt komen met BWW voor bijvoorbeeld meer informatie over het plan en de
mogelijkheden die dit biedt voor inwoners en bedrijven van ‘s-Hertogenbosch, is BWW te bereiken
via info@bosschewindmolenwest.nl
Bijeenkomst bewonersgroep Engelen
De bewonersgroep Engelen organiseerde op maandag 13 maart in cultuurhuis De Engelenburcht een
bijeenkomst over windmolens. Aanleiding was de nieuwe documentaire 'Onderstroom' die recent
ook in het nieuws was. Deze film werd getoond en daarna was er een discussie tussen een panel en
bezoekers in de zaal. Hierbij waren vertegenwoordigers van Bossche Windmolen West (BWW),
Heineken, Raedthuys Pure Energie en de gemeente aanwezig.
Reden voor deze aanwezigheid was dat de initiatiefnemers van het windpark er waarde aan hechten
dat omwonenden, bedrijven en betrokken partijen elkaar verder leren kennen, standpunten en
informatie uitwisselen en in een zo goed mogelijke sfeer met elkaar in gesprek blijven.
Foto: impressie van de bijeenkomst in Engelen.
(Tekst loopt door onder de foto)

Verspreid deze nieuwsbrief
Mocht u mensen kennen die zich nog niet hebben aangemeld voor deze nieuwsbrief maar wel
interesse hebben in het windpark, stuurt u dan gerust deze nieuwsbrief door! Aanmelden voor de
nieuwsbrief kan hier via de website.
Op de website van het windpark staat ook meer achtergrondinformatie. Mocht u informatie missen,
een vraag hebben of suggesties willen doen aan de initiatiefnemers van windpark De Rietvelden,
neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen aan
info@windparkderietvelden.nl
Met vriendelijke groet,
De initiatiefnemende bedrijven (Heineken, firma Barten, BCTN, familie Pennings),
Bossche Windmolen West,
Raedthuys Pure Energie.

