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Burgerinitiatief windmolens
Laat die wind maar komen!

Klik hier als je de nieuwsbrief niet
goed kunt openen

Algemene nieuwsbrief, mei 2015

Steun voor windpark blijft groeien
Al ruim 550 leden
De ledenwervingscampagne voor Windpark NijmegenBetuwe is amper een maand bezig en nu al
hebben we 552 leden. De snelle groei van onze coöperatie laat zien dat Nijmegen en Overbetuwe
klaar zijn voor ons burgerwindpark met lokale en duurzaam opgewekte energie. Onze campagne
loopt tot 25 juli a.s. Iedereen die zich voor die tijd aanmeldt als lid krijgt voorrang bij de aankoop
van een ledencertificaat van 250 euro (maximaal 80 certificaten per lid).
Nog geen lid? Meld je nu aan!

Raad van State verwerpt bezwaren
omwonenden
Het bestemmingsplan voor de bouw van onze
vijf windturbines in NijmegenNoord is
onherroepelijk. De Raad van State heeft de
bezwaren van omwonenden ongegrond
verklaard. We kunnen verder met de
voorbereidingen voor de realisatie van
ons windpark. De bouw is voorzien in
2016. Lees hier verder over de uitspraak van
de Raad van State
http://us6.forwardtofriend.com/forward/show?u=0c943e84e5&id=8419fc5782

Joris Olde Rikkert: ons 500ste lid
De 18jarige natuurkundestudent Joris Olde
Rikkert uit Nijmegen is het 500ste lid van
onze coöperatie. Bestuurslid Ineke de Jong
verraste hem met een minivariant van de
Lagerweywindmolens die in ons
burgerwindpark gepland zijn. Lees hier
waarom Joris WindpowerNijmegen steunt.
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Belangrijke besluiten ALV
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV)
van WindpowerNijmegen op 7 mei jl. heeft de
coöperatie een aantal belangrijke besluiten
genomen voor vervolgstappen. Het plan om
een BV op te richten voor de ontwikkeling
van het windpark is aangenomen.
Een statutenwijziging, die noodzakelijk is
voor de verkoop van de certificaten, is
goedgekeurd. Lees hier meer over de ALV
van 7 mei.

Uitzending 024Onderneemt
Windpark NijmegenBetuwe was onlangs
hoofdonderwerp bij het tvprogramma
024Onderneemt. Presentator Raymond
Janssen sprak met bestuurslid Caroline de
Greeff van WindpowerNijmegen en
projectontwikkelaar Pim de Ridder. Ook zijn
opnames te zien bij Lagerwey, het Gelderse
bedrijf dat onze windmolens gaat leveren.
Bekijk hier de uitzending.

WindpowerNijmegen in actie
Windwijzer Kennisavond
Op donderdag 4 juni organiseert
WindpowerNijmegen een kennisavond voor
leden over windenergie en ons coöperatieve
windproject. In twee rondes wordt dieper
ingegaan op vier thema’s: ledencertificaten,
windmolentechniek, de organisatiestructuur
en hoe past Windpark NijmegenBetuwe in de
ambities van Power2Nijmegen. Wil je het
naadje van de kous weten, meld je dan
uiterlijk 24 mei hier aan, o.v.v. twee thema’s
die je wilt bijwonen. Lees hier meer over de
Windwijzer Kennisavond

De Klifloop, de Bemmelloop en de Ronde van
Nijmegen. Op deze evenementen hebben
enthousiaste leden Windpark Nijmegen
Betuwe gepromoot én persoonlijke records
gebroken. De komende tijd kom je ons met
onze flitsende campagnecaravan tegen bij
o.a. Heimwee naar Nijmegen, de Music
Meeting, Valkhof Klassiek en de
Overbetuweloop. Meer weten over ons
initiatief? Kom langs: ons wervingsteam
vertelt je graag meer over ons windpark.

Agenda
31 mei Heimwee naar Nijmegen
2325 mei Music Meeting
4 juni Windwijzer Kennisavond (voor
leden)

http://us6.forwardtofriend.com/forward/show?u=0c943e84e5&id=8419fc5782
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7 juni Muziekfestival Valkhof Klassiek
13 juni NWEA Nederlandse Open
Winddag
21 juni Overbetuweloop
24 juni Algemene ledenvergadering
WindpowerNijmegen

Coöperatie WindpowerNijmegen
Fransestraat 2
6524 JA Nijmegen
info@windparknijmegenbetuwe.nl
www.windparknijmegenbetuwe.nl

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hebt
aangegeven dat je op de hoogte wilt blijven van
ontwikkelingen rond Windpark Nijmegen
Betuwe en/of omdat je lid bent van
WindpowerNijmegen. Wil je deze nieuwsbrief

Volg ons ook op:
Facebook en Twitter

Share

niet meer ontvangen: meld je hier af

Tweet

Forward

http://us6.forwardtofriend.com/forward/show?u=0c943e84e5&id=8419fc5782
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