
UITNODIGING

dinsdag 11 juli
19.00- 21.30 u

Engelenburcht, Heuvel 18, Engelen

Informatie stand van zaken

Welke stappen kunt u nog zetten?

Presentatie Actiecomité Windpark NEE

Juridisch advies

Wijktafel Windturbinepark
Rietvelden
inloopavond voor omwonenden
en bewoners Engelen, Bokhoven en Kruiskamp

organisatie: Bestuursraad Engelen & Bokhoven
info: ym@bestuursraad.nl



Bent u verhinderd of hebt u nog vragen? 
Stuur dan een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar
info@windparkrietveldennee.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Actiecomité 
Windpark Rietvelden 

NEE

Windpark Rietvelden NEE

Beste bewoners,

Windpark de Rietvelden, het plan voor 4 enorme windturbines op en naast de Rietvelden, 
is door de gemeenteraad goedgekeurd. 
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt vanaf 12 juni gedurende 6 weken ter inzage. 

Bent u tegen de komst van het windpark, dan dient u uw zienswijze uiterlijk 24 juli 
in te dienen bij de gemeente.  

Een aantal van u is DIRECT-BELANGHEBBEND d.w.z. u krijgt zicht op de turbines,  
u woont binnen een STRAAL VAN ONGEVEER 1KM en u verwacht aanzienlijke overlast. 
Dan is het indienen van de zienswijze zelfs een voorwaarde om deel te nemen aan de 
rechtsgang tot en met de Raad van State. 

De bestuursraad van Engelen en Bokhoven nodigt u uit bij de wijktafel, 
dinsdag 11 juli  19.00u - 21.30u in de Engelenburcht.
Op deze inloopavond zal ook de vereniging “actiecomité WindparkRietveldenNEE” (voor-
heen bewonersplatform Engelen en Kruiskamp)  u informeren over de stand van zaken. 

Uw vragen zoals:
 - Hoe schrijf ik een zienswijze?
 - Ben ik wel of geen belanghebbende?
 - Ik heb geen geld voor een advocaat, wie behartigt mijn belangen?
kunt u voorleggen aan de leden van het actiecomité of aan de jurist. U kunt lid worden 
van de vereniging WindparkRietveldenNEE  zodat u wordt vertegenwoordigd tijdens de 
procedure bij de Raad van State. 

UW ZIENSWIJZE IS VAN GROOT BELANG!  Denk hierbij aan:  
 - uw gezondheid en nachtrust, 
 - geluidsoverlast,  
 - veiligheid,
  - waardevermindering van uw woning, 
 - horizonvervuiling, 
 - slagschaduw, 
 - schade aan de natuur

www.windparkrietveldennee.nl
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