Openbaar toegankelijke ledenvergadering van Coöperatie De Groene Stroom
over gezamenlijk duurzame energie opwekken met windmolens op Nieuw-Reijerwaard

Ridderkerk, 19 juni 2017

Op maandagavond 3 juli organiseert Coöperatie De Groene Stroom een Open Algemene
Ledenvergadering die in het teken zal staan van windenergie. Tijdens deze infoavond
gaan we met alle geïnteresseerde bewoners van Ridderkerk in gesprek over hoe we
samen schone energie kunnen opwekken op bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard. Daar
komt een drietal windmolens waarmee stroom opgewekt kan worden voor 10.000
Ridderkerkse woningen.
De Groene Stroom wil samen met en voor bewoners van Ridderkerk een deel van deze
energie in eigen beheer opwekken. Wanneer de bewonerscoöperatie zelf eigenaar is van een of
meerdere windmolens, kunnen we als inwoners samen beslissen wat we met de opbrengsten
doen, zodat ze lokaal bruikbaar zijn. Bij de komst van de windmolens nemen we ervaringen
van andere windparken mee om overlast van geluid en slagschaduw zoveel mogelijk te
voorkomen. De locatiekeuze in Nieuw Reijerwaard heeft al alles in zich om dit tot een succesvol
project te maken.
De Windvogel is een landelijke burgercoöperatie met vier eigen windmolens, drie zonnedaken
en één gezamenlijke windmolen. In Ridderkerk is De Windvogel partner van de Groene
Stroom, om de kennis en het kapitaal dat nodig is voor een windproject te waarborgen. Met
haar 3300 leden en 25 jaar ervaring helpt De Windvogel de kersverse Ridderkerkse coöperatie
op gang.
Hoe kun je meedoen? De Groene Stroom is er voor iedereen die eigen schone energie dichtbij
huis wil opwekken. Ook u kunt dus meedoen! Dat kan door te investeren in dit windproject.
Dat is mogelijk voor bewoners en voor bedrijven.
Wil je meer weten over de laatste stand van zaken en over participeren in deze windmolens?
Kom dan meepraten op 3 juli!
Waar gaat de avond over:
-

Hoever zijn de plannen voor de windmolens in Nieuw-Reijerwaard?
Hoe is de samenwerking tussen De Groene Stroom, De Windvogel en ENGIE Nederland?
Hoe is de participatie geregeld en hoe kan ik meedoen?

Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur (inloop 19:30u)
Locatie: Gemeentehuis, zaal in de rechtervleugel
Zie ook: www.fb.com/groene-stroom,

