10 januari 2018

Nieuwsbrief over Windpark De Rietvelden
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de stand van zaken van Windpark De
Rietvelden in ’s-Hertogenbosch. Deze keer willen wij u graag wijzen op vier inloopavonden die
coöperatie Bossche Windmolen West organiseert over de Bossche Windmolen Delen.
Inloopavonden
Deze maand organiseert coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) vier inloopavonden over de
Bossche Windmolen Delen. Bossche burgers, verenigingen en bedrijven met een
kleinverbruikaansluiting kunnen zich hier laten informeren en vragen stellen over deelname aan de
coöperatieve windmolen die onderdeel is van Windpark De Rietvelden.
Inwoners, kleine bedrijven en verenigingen uit de omgeving van Windpark De Rietvelden worden
door aankoop van Bossche Windmolen Delen (BWD’s) mede-eigenaar van de coöperatieve
windmolen. Met BWD’s kunnen zij zo’n 40 procent besparen op hun stroomrekening.
Datum, locatie en tijd
De inloopavonden worden gehouden op:
•
•
•
•

15 januari in wijkgebouw De Slinger, Jan Schöfferlaan 3
(19.30 - 21.30 uur).
16 januari in BBS Boschveld, Zernikestraat 2
(19.30 – 21.30 uur).
17 januari in Mariapaviljoen, burgemeester Loeffplein 70
(19.30 – 21.30 uur).
18 januari SCC Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115
(19.30 – 21.30 uur).

Bezoekers van de inloopavonden doen er goed aan hun energienota mee te nemen. Zij kunnen dan
op de avond zelf informatie op maat krijgen over het aantal BWD’s dat zij het beste kunnen kopen en
hoe groot hun besparing dan is.
Ook staat het bezoekers van de inloopavonden uiteraard vrij om geïnteresseerde buren, vrienden,
familie of kennissen die woonachtig zijn in de omgeving van Windpark De Rietvelden mee te nemen.
Inschrijving mogelijk tot 29 januari 2018
Zoals eerder gemeld, is de inschrijving voor Bossche Windmolen Delen (BWD’s) verlengd. Het is nog
tot 29 januari 2018 mogelijk om BWD’s te kopen. Meer informatie over de BWD’s staat op de
website van de coöperatie.
Vragen en contact
We hopen u met deze nieuwsbrief goed 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, onder meer in de rubriek
‘Veelgestelde vragen’. 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),
coöperatie Bossche Windmolen West,
Raedthuys Pure Energie.

