11 april 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.
Informeren & Ontmoeten
Gisteravond (10 april) was de avond voor ‘Informeren & Ontmoeten’. Op de agenda stond onder
meer het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad over
windpark De Rietvelden.
Insprekers
Het voorstel van het college kunt u hier lezen. Tijdens Informeren & Ontmoeten gisteravond zijn de
aanwezigen door de gemeente geïnformeerd over het raadsvoorstel over windpark De Rietvelden.
TNO lichtte haar onderzoek naar gezondheid toe. Gemeenteraadsleden stelden vragen na beide
presentaties.
Vervolgens was er een pauze en daarin konden de aanwezigen en gemeenteraadsleden elkaar
ontmoeten.
Mensen die zich daarvoor hadden aangemeld, konden na de pauze inspreken en zo hun mening over
windpark De Rietvelden geven. Leden van de gemeenteraad waren hierbij de toehoorders en stelden
ook vragen aan de insprekers.
Er sprak een aantal mensen in: zowel mensen die de komst van het windpark ondersteunen als
mensen die hier kritisch tegenover staan.
Via de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch kunt u zien wie de insprekers waren. Ook de
presentaties die enkelen hadden gemaakt, kunt u daar vinden. Klik daarvoor hier.
Foto: De zaal waar Informeren & Ontmoeten zich afspeelde. (Tekst loopt door onder de foto)

Het vervolg
Op dinsdag 18 april wordt het raadsvoorstel over windpark De Rietvelden besproken door de
commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beheer (ROB). Deze vergadering is net als Informeren &
Ontmoeten van gisteravond openbaar, dus daar kunt u bij zijn.
Klik hier voor de agenda van deze vergadering.
Op 9 mei neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel. De agenda van deze vergadering
kunt u hier bekijken. Ook deze openbare gemeenteraadsvergadering kunt u bijwonen.
Meer uitleg van de werkwijze van commissies en gemeenteraad leest u overigens hier.
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.

