6 mei 2017

Nieuwsbrief over windpark De Rietvelden
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de stand van zaken rondom windpark De
Rietvelden in 's-Hertogenbosch. Het gaat in deze nieuwsbrief over de gemeenteraadsvergadering
van 9 mei en het inleidend verzoek om een referendum over het voorstel voor het windpark.
Verzoek tot referendum
Zoals eerder gemeld, neemt de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch op dinsdag 9 mei een besluit
over het voorstel voor het windpark. Een recente ontwikkeling is dat een inwoner van ’sHertogenbosch een inleidend verzoek om een referendum over het raadsvoorstel voor het windpark
heeft ingediend. Daar kunt u hier meer over lezen.
In de raadsvergadering van 9 mei neemt de gemeenteraad nu eerst een besluit over dit inleidend
verzoek om een referendum. Als de gemeenteraad het inleidend verzoek inwilligt en daarmee het
besluit over het voorstel voor het windpark opschort, kan er een definitief verzoek om een
referendum worden ingediend. Dat verzoek moet dan ondersteund worden door 3000
kiesgerechtigde inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
De gemeenteraad kan op 9 mei ook besluiten het inleidende verzoek om een referendum niet in te
willigen. Als dat het geval is, neemt de gemeenteraad in diezelfde vergadering alsnog een besluit
over het voorstel voor het windpark.
Klik hier voor de agenda van de raadsvergadering van 9 mei met daarbij ook alle officiële stukken.
Brief van coöperatie BWW
Naar aanleiding van dit inleidend verzoek om een referendum heeft coöperatie Bossche Windmolen
West (BWW) een brief geschreven aan de gemeenteraad. Deze brief kunt u hier lezen. Daarin
benoemt BWW waarom deze coöperatie van Bossche inwoners de komst van windpark De
Rietvelden steunt; het is een kans om samen met Bossche burgers en bedrijven een concrete stap
naar een duurzaam 's-Hertogenbosch te zetten en actie te ondernemen tegen klimaatverandering.
BWW zorgt ervoor dat omwonenden en bedrijven uit de omgeving van windpark De Rietvelden
mede-eigenaar kunnen worden van een windmolen. Zo krijgen zij groene stroom van hun eigen
windmolen in ’s-Hertogenbosch. Klik hier voor de website van BWW.
Aanmelden voor de nieuwsbrief van BWW kan door een mail te sturen naar
nieuwsbrief@bosschewindmolenwest.nl
Vragen en contact
We hopen u zo te hebben geïnformeerd over de stand van zaken van windpark De Rietvelden.
Vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over windpark De Rietvelden in het algemeen
kunnen worden gemaild naar info@windparkderietvelden.nl
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 over windpark De Rietvelden, neemt u dan gerust
contact met ons op. Dat kan ook via info@windparkderietvelden.nl
Met vriendelijke groet,
De initiatiefnemende bedrijven (Heineken, Barten, BCTN, de familie Pennings),
Bossche Windmolen West,
Raedthuys Pure Energie.

