Windpark E40 Bommelaere

Beste,

18
Aantal windturbines

4,5MW
Elektrisch vermogen
per windturbine

Aspiravi en Storm onderzoeken de mogelijkheid om samen
een windproject te realiseren in de zone tussen en langs
de snelweg E40 en het kanaal Veurne-Nieuwpoort. De
voorlopige inplanting is aangeduid op het plannetje op de
achterzijde en de verdeling van de windturbines per betrokken
gemeente is als volgt: vier in Veurne, elf in Koksijde en drie in
Nieuwpoort.
Dit project zit nog volop in studiefase en diverse ruimtelijke en
milieutechnische aspecten worden nog verder bestudeerd. Toch
wensen we in dit stadium de omwonenden reeds te informeren
en de voorlopige inplanting te tonen.
Indien het windpark operationeel zou zijn, kan het genoeg
groene stroom produceren om te voorzien in het jaarlijks
verbruik van meer dan 61.500 gezinnen.
Storm is een Belgische windparkontwikkelaar gespecialiseerd
in de realisatie van windturbineparken. Storm heeft 15
operationele windparken in uitbating,
goed voor een geïnstalleerd vermogen van 83 MW.

216.000MWh
Jaarlijkse
energieproductie

Aspiravi ontwikkelt, investeert in, realiseert en exploiteert
sinds 2002 projecten voor de productie van groene energie.
Vandaag is de Aspiravi-groep betrokken bij het beheer van 313
windturbines met een geïnstalleerd vermogen van 1.030 MW.
We willen u graag uitnodigen op een infomarkt om onze
plannen in uw gemeente in detail toe te lichten.

61.500

Aantal huishoudens
jaarlijks voorzien van
groene stroom

Deze infomarkt zal plaatsvinden in zaal Furnevent,
Nijverheidsstraat 8, 8630 Veurne op maandag 13 mei 2019.
Van 16u30 tot 19u30 zullen vertegenwoordigers van Storm
en Aspiravi aanwezig zijn om u persoonlijk de plannen toe te
lichten en uw vragen te beantwoorden.
We hopen u te mogen verwelkomen, en we trakteren u graag
op een drankje.

98.712 ton
Vermeden CO2uitstoot per jaar

Windpark E40 Bommelaere

Alle omwonenden van het windpark zullen de mogelijkheid
hebben om in het windpark te participeren via de
coöperatieve vennootschappen van Storm en Aspiravi.
Op de infomarkt krijgt u hierover meer informatie.
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V.U. Rik Van de Walle - Vaarnewijkstraat 17 B-8530 Harelbeke

Geplande winturbines
Aspiravi en Storm

www.aspiravi.be • www.storm.be

