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Welkom bij de Nieuwsbrief van Almeerse Wind

Bekijk deze email in uw browser

NIEUWSBRIEF
JULI 2017
Met trots presenteren we de in een geheel ‘nieuw jasje gestoken’ nieuwsbrief van
Almeerse Wind. Wil je de nieuwsbrief voortaan in je mailbox ontvangen, meld je dan hier
aan. Heb je suggesties, opmerkingen en/of opbouwende kritiek voor de nieuwe
nieuwsbrief? Schroom dan niet om contact met mij op te nemen!
Veel leesplezier
Namens het bestuur van Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A.,

John van Diepen, voorzitter
www.almeersewind.nl

Ontwikkelingen en alternatieven

Ontwikkelingen en alternatieven
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Ons projectplan voor negen windmolens in een dubbele lijnopstelling is op respectievelijk
15 januari en 22 maart 2017 door de gemeenteraad en Provinciale Staten goedgekeurd.
Beide hebben daarbij verzocht of er geen mogelijkheden zijn om de vergroening wat meer
te versnellen, bijvoorbeeld door een tiende molen toe te voegen. Daarnaast is er ook
vanuit omwonenden een verzoek gekomen om het windpark te optimaliseren. Zelf hadden
we al een alternatief in voorbereiding door vier van de negen molens een half stramien te
verplaatsen zodat de molens minder in elkaars ‘zog’ staan. Op basis van het verzoek van
omwonenden hebben we nog een drietal alternatieven bedacht. Dit alles heeft geleid tot
vier extra mogelijkheden.
De goedgekeurde versie plus de vier nieuwe alternatieven hebben we op 27 juni aan
omwonenden uit Noorderplassen West, Muziekwijk en Poort gepresenteerd.

ZIE HIER HET ITEM VAN OMROEP FLEVOLAND

De vijf varianten plus de opmerkingen die daarop door omwonenden zijn geplaatst plus de
resultaten van een door de gemeente uitgezette online enquête onder omwonenden
worden in september aan het college en in oktober aan de gemeenteraad voorgelegd.
Zij zullen dan beslissen welke variant wij verder kunnen uitwerken in een aanvraag
Omgevingsvergunning.
Kijk op op onze website voor een vergelijk tussen de vijf varianten.

DE VIJF VARIANTEN
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Ja hoor, een nieuwe website!
We hebben onze website vernieuwd! Oscar en Peter van CSO Marketing Communicatie
hebben er samen met Pim Lorjé van PMLinternet wat moois van gemaakt; neem gerust
een kijkje. Voor het beheer hebben onze leden Rob van Son en Gerard Evers een korte
cursus gevolgd.

Onze coöperatie in cijfers
Even wat cijfers over de actuele stand van zaken:
122 leden
184 overig geïnteresseerden (die de nieuwsbrieven ontvangen)
78 geïnteresseerden voor energielevering
waarvan 64 reeds klant van ons handelshuis Duurzame Energie Unie, volgens
Natuur & Milieu en Greenpeace de schoonste stroomleverancier van Nederland!
105 geïnteresseerden om te investeren in onze molens
waarvan 18 al een achtergestelde lening van gemiddeld € 1.750 hebben verstrekt
(hiermee bekostigen we de groei van onze coöperatie)
Translate
Heb je ook interesse om te investeren in je eigen coöperatie? Tot 2020 willen we nog
ongeveer € 80.000 van onze leden lenen en dat in de bouwperiode uiteraard tegen een
meer dan redelijke vergoeding terugbetalen.

Zichtbaarheid

Van eind augustus tot medio oktober zullen we campagne gaan voeren om onze
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naamsbekendheid te vergroten. Vanaf 6 november wordt die opgevolgd door een
ledenwerfcampagne. We zullen dus meer zichtbaar worden in diverse media.
Ook hebben we een mooi uithangbord van de gemeente gekregen. In de hal van het
stadhuis hangt een groot doek met daarop ons initiatief afgebeeld. We zijn erg in onze
nopjes met deze gemeentelijke steun in de rug. We zijn niet de enigen die snappen dat we
in actie moeten komen om een betere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen achter
te laten!

Wind in je haren
Binnenkort willen we een heuse windsafari voor onze leden en overige belangstellenden
organiseren. We gaan dan zowel naar het bestaande windpark in Almere Pampus als naar
een windpark in Zeewolde met molens die net zo hoog zijn als onze nieuw te bouwen
windmolens. Je ontvangt daarvoor een aparte uitnodiging maar kunt je ook vast hier
aanmelden.

Nog geen lid?
Meld je nu aan voor slechts € 10,

LID WORDEN

Volg ons via Facebook
Onze website
Email

Copyright © 2017 Almeerse Wind, Alle rechten voorbehouden.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Pas je voorkeuren aan of meld je af voor deze nieuwsbrief.
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