22 juni 2017

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 blikken wij vooral terug op de Open Winddag.
Zeker 200 bezoekers op Open Winddag
De Open Winddag die wij op zaterdag 17 juni in ’s-Hertogenbosch hebben gehouden, is goed
bezocht. Zeker 200 mensen kwamen een kijkje nemen bij en in windmolen Treurenburg. Hoewel de
Open Winddag eigenlijk om 13.30 uur officieel begon, waren er in de uren daarvoor al enkele
nieuwsgierige voorbijgangers. Zij zagen de deur van de windmolen openstaan, konden hun
nieuwsgierigheid niet weerstaan en hebben alvast een kijkje genomen.
Tijdens de Open Winddag is gebleken dat er veel interesse is in Windpark De Rietvelden dat wij
willen realiseren in ’s-Hertogenbosch. Bezoekers konden informatie krijgen en vragen stellen over
bijvoorbeeld de maximale hoogte van de windmolens, hoeveel stroom deze opwekken, geluid en
slagschaduw.
(Tekst loopt door onder de foto)
(Fotocredits: Gérard van Kessel)

Collectief eigenaar
Daarnaast werd toegelicht hoe inwoners en kleine bedrijven uit de omgeving kunnen meedoen in het
windpark. Voor dat laatste zorgt coöperatie Bossche Windmolen West (BWW). BWW maakt het
mogelijk dat één van de windmolens van windpark De Rietvelden collectief eigendom wordt van
inwoners en kleine bedrijven uit de directe omgeving.
Wij zijn blij dat de coöperatie op de Open Winddag kon rekenen op veel en warme belangstelling. Zo
hebben enkele tientallen mensen zich ter plekke ingeschreven voor de nieuwsbrief van BWW. Meer
informatie staat op de website van de coöperatie, klik daarvoor hier.
Informatie over het windpark
Veel informatie over het windpark staat op de website van Windpark De Rietvelden, onder meer bij
‘Veelgestelde vragen’. En klik hier om in één oogopslag de verschillen te zien tussen de bestaande
windmolen Treurenburg en het beoogde Windpark De Rietvelden.
Foto's van Open Winddag
Klik overigens hier voor nog veel meer foto's van de Open Winddag van 17 juni.
(Tekst loopt door onder de foto)

In gesprek blijven
Er waren veel verschillende bezoekers: van mensen die dichtbij de windmolen wonen tot zij die juist
uit een ander deel van de stad komen. Van mensen die zich nog nooit hadden verdiept in de techniek
van een windmolen tot mensen die hiervan al veel weten en juist benieuwd waren naar de details.
Ook waren er veel kinderen die het mooi vonden de windmolen van binnen te bekijken.
Meerdere bezoekers die dichtbij Treurenburg wonen, lieten ongevraagd weten geen hinder te
ondervinden van deze windmolen en daarom de komst van Windpark De Rietvelden geen probleem

te vinden of zelfs toe te juichen. Maar wij beseffen goed dat niet iedereen in de omgeving de komst
van deze windmolens steunt. Er waren dan ook enkele bezoekers kritisch over ons initiatief.
Mede daarom organiseerden wij deze Open Winddag; we willen in gesprek zijn en blijven met elkaar,
om te luisteren naar en te reageren op elkaars vragen en standpunten. Dus wie vragen, ideeën of
opmerkingen heeft over Windpark De Rietvelden, kan ons zeker benaderen. Wij gaan graag in
gesprek over alles wat met het windpark te maken heeft.
(Tekst loopt door onder de foto)

Stand van zaken
In onze vorige nieuwsbrief meldden wij het al, maar voor de volledigheid hierbij nogmaals kort de
stand van zaken van Windpark De Rietvelden:
Duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie heeft de vergunning voor het windpark
aangevraagd. Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan de vergunning te verlenen en
heeft daarom een ontwerp-beschikking opgesteld. Deze ligt ter inzage tot en met 24 juli 2017.
Iedereen die dit wil, kan tot en met 24 juli de stukken inzien en eventueel een zienswijze indienen
over deze ontwerp-beschikking.
Het college van Burgemeester en Wethouders betrekt de ingediende zienswijzen bij de verdere
besluitvorming over de vergunningsaanvraag. Naar verwachting wordt het besluit hierover eind
augustus van dit jaar genomen.
Op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch is hierover een nieuwsbericht met meer
informatie geplaatst, klik daarvoor hier.
Alle officiële stukken zijn hier te vinden, op de website van de gemeente.
(Tekst loopt door onder de foto)
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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.

