
Bouwvergunning is binnen! Bekijk deze e-mail in je browser

HOERA, WE HEBBEN DE BOUWVERGUNNING!
  

Donderdagavond 27 september 2018 heeft in de gemeenteraad van Almere de stemming
rond de bouw van Windpark Pampus plaatsgevonden: acht windturbines voor Nuon en
twee windturbines voor Almeerse Wind. Met een ruime meerderheid werd voorgestemd.
De definitieve omgevingsvergunning voor de bouw ervan is een feit. Dit is, na een
voorbereiding van ruim vier jaren, een belangrijke mijlpaal. 

  
Het komende jaar zal vooral benut worden om de financiering en aanbesteding voor te
bereiden. De bouw staat voor 2020 gepland en oplevering zal naar verwachting
plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2021. 

  

 John van Diepen
 Voorzitter Almeerse Wind

https://mailchi.mp/719832a3dafe/nieuwsbrief-almeerse-wind-489107?e=7bb404620d


ZONNEPARK ALMERE PAMPUS
  

 Onze windmolens komen op een veld van ongeveer een anderhalve vierkante kilometer te
staan. Dat is een aardige lap grond. Onlangs hebben we samen met Nuon een projectplan
aan de gemeente gepresenteerd om Almere nog verder te vergroenen door de realisatie
van een zonnepark ter grootte van ongeveer één vierkante kilometer. Onze infrastructuur
ligt er immers toch al. 

  
De wind in de rug en de zon op je gezicht

 Het totale zon- en windpark kan bijna 50.000 woningen van 100% groene stroom voorzien.
Ongeveer 20% daarvan komt in handen van onze coöperatie. Al onze leden worden –
gezamenlijk en onverdeeld – eigenaar van dit best wel forse energiebedrijf. Samen gaan
we lokaal onze eigen energie opwekken. Ben je nog geen lid maar lijkt het je leuk om mee
te doen? Met één handtekening kan je je eigen huishouden vergroenen én wordt je baas
van je eigen energiebedrijf! Meld je hier aan op en wordt nu lid!

 
Onze coöperatie in cijfers

  
Even weer enkele cijfers over de actuele stand van zaken:

170 leden
136 overig geïnteresseerden (die de nieuwsbrieven ook ontvangen)
99 geïnteresseerden voor energielevering
waarvan 82 reeds klant van ons handelshuis om, volgens Natuur & Milieu en
Greenpeace de schoonste stroomleverancier van Nederland!
126 geïnteresseerden om te investeren in onze molens
waarvan 27 al een achtergestelde lening van gemiddeld € 4.250 hebben verstrekt
(hiermee bekostigen we de groei van onze coöperatie)

https://almeersewind.nl/hoe-doe-ik-mee/
http://www.almeersewind.nl/


Heb je ook interesse om te investeren in je eigen coöperatie? We bieden een meer dan
redelijke vergoeding voor jouw financiële ondersteuning. Interesse? Stuur dan
een mailtjeaan Almeerse Wind of bel voorzitter John van Diepen op 06 212 612 68.

 
Nog geen lid?

 Meld je nu aan voor slechts € 10,-

Copyright © 2018 Almeerse Wind, Alle rechten voorbehouden.
  

 
Geen nieuwsbrief meer ontvangen?

 Pas je voorkeuren aan of meld je af voor deze nieuwsbrief.
 

LID WORDEN
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