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PROJECTBESCHRIJVING
Het betreft een vergunningsaanvraag voor een project van één windturbine op 
grondgebied Denderleeuw, in de omgeving van de bestaande windturbines en langs de 
expresweg N45. De geplande windturbine zal groene stroom produceren equivalent 
aan het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 3.400 gezinnen en een 
CO₂-uitstoot van ongeveer 5.500 ton/jaar vermijden.

OPENBAAR ONDERZOEK M.B.T. DE OMGEVINGS-
VERGUNNINGSAANVRAAG
In het kader van dit project werd er een openbaar onderzoek door de gemeente 
Denderleeuw opgestart. Het openbaar onderzoek loopt van 03/12/2021 t.e.m. 
01/01/2022.

VRAGEN OVER DIT PROJECT?

Om u maximaal te informeren kan u op donderdag 9 december van 18u tot 19u30 
een webinar m.b.t. dit project volgen via www.aspiravi.be/denderleeuw (typ 
deze link over in de adresbalk bovenaan uw internetpagina). Na de toelichting 
zullen collega's van Aspiravi eventuele vragen over het project beantwoorden.

Bovendien kan u de vergunningsaanvraag voor dit project op het gemeentehuis van 
Denderleeuw en via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be) 
raadplegen.
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 , WIE ZIJN WE?

Aspiravi nv is een Belgische producent van groene stroom, opgericht in 

2002 en actief in het ontwikkelen, investeren in, realiseren en 

exploiteren van windenergieprojecten en andere installaties voor de 

productie van hernieuwbare energie. De aandeelhouders van Aspiravi 

nv zijn 94 gemeenten en de Vlaamse Energie Holding (VEH).

378 windturbines
1.558 MW 

geïnstalleerd 
vermogen

groene stroom 
voor 

1.444.000 
gezinnen

2.028.000 ton 

vermeden 

CO₂-uitstoot / jaar

WINDENERGIE, ENERGIE VAN DE TOEKOMST

Wind is een onuitputtelijke bron van energie. Wind is steeds voorradig. 

Wind is een zuivere energiebron, die het milieu niet vervuilt.

Wind is een duurzame energiebron waarbij geen schadelijke gassen 

vrijkomen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde.

Windenergie is absoluut noodzakelijk om het aandeel hernieuwbare 

energie in Vlaanderen te vergroten.



Investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi is eenvoudig. Via de
coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv kan u maximum 26 aandelen
per persoon aankopen en één aandeel kost € 125.

Zo geniet u, samen met meer dan 3.500 burger-coöperanten, van de
opbrengsten van windenergie via een verwacht jaarlijks dividend. Bovendien
draagt u bij tot meer lokale groene energie, een duurzame leefomgeving en een
draagvlak voor windenergie in uw buurt. 

Sinds de start in 2010 keert Aspiravi Samen cv al ieder jaar een mooi dividend uit.
In 2021 bedroeg het dividend 3%.

Intekenen kan via het online inschrijvingsformulier op de website van 
Aspiravi Samen cv, waar u ook de uitgebreide informatienota
terugvindt met gedetailleerde info over de aanbieding 
en de eraan verbonden risico's.

www.aspiravi-samen.be
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GENIET VAN DE OPBRENGSTEN VAN WINDENERGIE
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