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Nieuwsbrief juli 2019 – Windpark E40
Riethof – Wat volgt er na de
infomarkten?

Aspiravi en Storm organiseerden op 11 en 14 maart jl. 2
infomarkten voor de omwonenden van het Windpark E40
Riethof.
Het windpark situeert zich langs de E40 autosnelweg op
grondgebied van Oudenburg en Jabbeke en bestaat uit een
voorlopige inplan�ng van 9 windturbines.  

In totaal waren op de twee infomarkten samen een 50-tal
mensen aanwezig die aan de hand van infopanelen uitgebreid
uitleg ontvingen van een 10 tal collega’s van Aspiravi en Storm.
De omwonenden kregen een gedetailleerde uitleg over de
ruimtelijke en milieutechnische aspecten van het windpark,
informa�e over hoe de inplan�ng tot stand is gekomen, hoe
het zit met geluid en slagschaduw,...
Tenslo�e is er ook ruime aandacht gegeven aan de

mogelijkheden voor de omwonenden om te par�ciperen in het
toekoms�ge windproject.   

Samen met jullie, de omwonenden, kunnen Aspiravi en Storm
terugblikken op twee geslaagde infomarkten, waarbij op een
rus�ge manier een uitgebreide en degelijke
informa�eoverdracht werd gerealiseerd.
De insteek van dit concept was om de inwoners van
Oudenburg en Jabbeke aan te geven op welke voorlopige
inplan�ng van windturbines wordt gewerkt en wat de verdere
stappen in dit studieproces zijn.  

Verdere stappen?
Op vandaag zijn Aspiravi en Storm bezig met de verwerking van
de sugges�es en opmerkingen die �jdens de infomarkt door de
omwonenden werden gegeven.  
Deze informa�e werd ook reeds overgemaakt aan het erkende
studiebureau dat instaat voor de studie in het kader van het
project-MER.  
Op basis van al de sugges�es en werkpunten en het verdere
studiewerk op het windproject, zal duidelijk worden hoe we
verder kunnen.  
Het doel is om u hierover in de 2de hel� september opnieuw
te kunnen informeren.   

Mocht u in tussen�jd vragen hebben, aarzel dan niet ons te
contacteren via het contac�ormulier dat u kan terugvinden op
de website www.windparke40riethof.be  

Hartelijk dank voor uw interesse.
Een fijne zomer gewenst vanwege Storm en Aspiravi

 



 Aspiravi nv & Storm

U hebt zich geregistreerd voor de nieuwsbrief op de website

www.windparkE40riethof.be
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