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Informatiesessie windmolens Beerse Zuid op maandag 30 november
Omwille van de ambitieuze klimaatdoelstellingen (lees verder) en de belangrijke rol van
windenergie daarin, is de gemeente Beerse principieel akkoord met een
windmolenproject op het bedrijventerrein Beerse Zuid. W-Kracht bereidt daarover een
dossier voor dat ze willen indienen bij de bevoegde instanties.
Hoe het project er precies uitziet, hoe W-Kracht ervoor zal zorgen dat hinder vermeden
wordt en hoe inwoners van Beerse mede-eigenaar kunnen worden, wordt uitgelegd
tijdens een informatiesessie van W-kracht in samenwerking met de gemeente Beerse op
maandag 30 november.
De 29 gemeenten van de Kempen, waaronder ook Beerse, engageerden zich samen om tegen
2020 minstens 20% minder CO2 uit te stoten. Op die manier dragen de gemeenten bij tot het
tegengaan van de dreigende opwarming van de aarde en zo ondersteunen ze ook de plaatselijke
economie. 20% minder CO2 uitstoten betekent immers extra investeringen in allerlei
energiebesparende technieken én in hernieuwbare energie. Zonne-energie en ook windenergie
maken daar een belangrijk deel van uit. Omwille van de ambitieuze klimaatdoelstellingen en de
belangrijke rol van windenergie daarin, is de gemeente Beerse principieel akkoord met een
windmolenproject op het bedrijventerrein Beerse Zuid. W-kracht bereidt daarover een dossier voor
dat ze willen indienen bij de bevoegde instanties. Een concreet dossier moet dus nog worden
ingediend maar W-kracht wenst het dossier alvast toe te lichten aan alle geïnteresseerden op
maandag 30 november (praktische info: zie verder).
Groene energie voor 6 075 gezinnen
Het project dat W-kracht daarover voorbereidt, gaat over 5 windmolens die geplaatst worden op
het bedrijventerrein Beerse Zuid. De windturbines zullen groene stroom produceren met een
equivalent van het gemiddeld jaarlijks verbruik van ongeveer 6 075 gezinnen.
Burgerparticipatie
In de gemeenteraad van 29 oktober werd principieel akkoord gegeven aan een windmolenproject
in Beerse Zuid. Burgerparticipatie is een belangrijk aandachtspunt voor het gemeentebestuur. Ook
in dit dossier wordt burgerparticipatie mogelijk gemaakt in de vorm van mede-eigenaarschap.
Hoe dat kan, wordt toegelicht tijdens de infosessie.
Vergoeding
Bovendien werd er ook een overeenkomst goedgekeurd op diezelfde gemeenteraad waarbij Wkracht een vergoeding betaalt aan de gemeente voor het plaatsen van windmolens op het
grondgebied. Het contract gaat uiteraard echter pas in voege als er voldaan wordt aan alle
wettelijke normen van de hogere instanties.
Informatiesessie op maandag 30 november
Hoe het project er precies uitziet, hoe W-Kracht ervoor zal zorgen dat hinder vermeden wordt en
hoe inwoners van Beerse mede-eigenaar kunnen worden, wordt uitgelegd tijdens een
informatiesessie van W-Kracht in samenwerking met de gemeente Beerse. Op de informatiesessie
is ook de coöperatieve Campina vertegenwoordigd. Iedereen is welkom op de informatiesessie,
maar om organisatorische redenen is inschrijven wel noodzakelijk.
Meer informatie?
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Praktisch
> Wanneer? maandag 30 november 2015 van 19 tot 20.30 uur
> Waar? In de gebouwen van REM-B - Rouwbergskens 5 - Beerse
> Inschrijven? Iedereen is welkom maar op organisatorische redenen is inschrijven wel verplicht.
Stuur een mail met je naam, adres en het aantal aanwezigen naar info@w-kracht.be.

Meer informatie?
 Stephan Deweerdt - gsm 0478 51 61 44 of Jeroen Lowette: gsm 0477 53 06 67 - info@wkracht.be
 Bevoegde schepen: Stefan Poortmans – gsm 0479 01 36 31 – e-mail:
stefan.poortmans@beerse.be
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