Nieuwsbrief, augustus 2016

Ondersteun ons met de plannen voor eigen windmolens in Weert
Het bestuur van WeertEnergie wil in het samenwerkingsverband REScoop Limburg eigen
windmolens gaan ontwikkelen langs de A2. Daarvoor doen we een oproep aan alle leden,
die interesse hebben om dit huzarenstukje voor elkaar te krijgen, om ons te ondersteunen.
Dat kan door mee te denken in de Begeleidingsgroep of mee te werken in de projectgroep.
Op woensdag 17 augustus a.s. is hierover een bijeenkomst in het NMC. Aanvang om 19.30
uur. Deze datum moest zo snel, omdat eind juli de gemeenteraad groen licht heeft gegeven
om op dat grondgebied windmolens te plaatsen (maximaal 3). Wij staan op het standpunt dat
als er windmolens in Weert komen, dat de opbrengst hiervan voor 100% ten goede moet
komen aan de inwoners van Weert. Dat kan door de molens zelf te ontwikkelen en te
exploiteren. Leudal Energie bewijst in de regio dat dit mogelijk is. Daarom zijn we ook de
alliantie aangegaan met de andere regionale energiecoöperaties in REScoop Limburg.
Samen hebben we de kennis en kunnen we financiële middelen opbrengen om het voor
elkaar te krijgen. Daar hebben we dus meedenkers en meewerkers voor nodig. We hebben
alle slagkracht van onze leden nodig. Laat even weten of u kunt komen via
info@weertenergie.nl. Dan kunnen we aan de slag. Tot woensdagavond!
Nieuwe nieuwsbrief
De vakanties zijn bijna voorbij en iedereen gaat weer aan de slag. Wij als bestuur ook. In
september willen we u, als bestuur, de nieuwe website en een nieuwe stijl Nieuwsbrief
presenteren. Er is weer veel gebeurd dat we graag met u willen delen. Niet in de laatste
plaats natuurlijk een verslagje van de uitstekende coöperatiedag op 2 juli bij het windpark
van Neer. Het was in ieder geval leerzaam en heel gezellig. Diegenen die niet konden
komen, hebben wat gemist. Meer hierover in september.

