Nieuws van de cooperatie Opgewekt Houten

Bekijk de webversie

Inspraakronde locaties zonnevelden en
windmolens
Geacht lid of belangstellende van Cooperatie Opgewekt Houten,

In de nieuwsbrief van december 2020 vroegen we je aandacht voor de inspraakronde over
locaties voor zonnevelden en windmolens. De gemeente Houten organiseert deze rondes in
samenwerking met de andere gemeenten in de Kromme Rijnstreek. Meer informatie staat op
energie-krommerijn-praatmee.nl en in de mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws ('t
Groentje) van 10 februari 2021.
Wij vinden het belangrijk dat je je stem nu laat horen, welke mening je ook hebt. Op die manier
kunnen er plannen worden gemaakt waar ook draagvlak voor is. De gemeenteraad moet in april
beslissen welke zones worden aangewezen voor zonnevelden en windmolens. Deze maand
bespreken de gemeentes met hun inwoners welke gebieden in de Kromme Rijngemeenten
geschikt kunnen zijn voor windmolens en zonnevelden. Hiervoor hebben de vier gemeenten een
kaart gemaakt. Het gaat om een globale kaart voor zonnevelden en een kaart voor mogelijk
geschikte gebieden voor windmolens. Klik op energie-krommerijn-praatmee.nl om deze kaarten
te bekijken. Daar kun je ook online een reactie geven.
Inwonersavonden op 18 en 22 februari: tijdig aanmelden!
Voor mensen die liever in gesprek gaan, organiseren de gemeenten online bijeenkomsten op 18
en 22 februari. Op de website energie-krommerijn-praatmee.nl kun je je hiervoor aanmelden.
Doe dat alsjeblieft vóór maandag 15 februari 10.00 uur. Je ontvangt de dag voor de bijeenkomst
per e-mail het programma en de link naar de online bijeenkomst.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Coöperatie Opgewekt Houten,

Tom de Graaf, wnd voorzitter
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Twitter

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@opgewekthouten.nl toe aan uw adresboek.

