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Aan Aspiravi Samen CVBA 

Ter attentie van al haar coöperanten 

 

 

Harelbeke, 30 augustus 2016 

Beste coöperant, 

In opvolging van ons schrijven van 16 juni ll. informeren wij u verder betreffende ons windpark in 

Assenede langs de N49. 

Zoals u kon lezen in ons schrijven van 16 juni ll. werden de werkzaamheden in ons windpark in 

Assenede onmiddellijk stopgezet nadat onze bouwvergunning, na een beroepsprocedure die 2,5 jaar 

had aangesleept, werd vernietigd. De Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar kreeg 4 maanden 

de tijd tot heroverweging en het nemen van een nieuwe beslissing over de bouwvergunning. 

Op 12 augustus 2016 hebben wij de nieuwe bouwvergunning van de Gewestelijke Stedenbouwkundige 

Ambtenaar ontvangen.  

Na het respecteren van de wettelijke periode van 36 dagen, zullen wij midden september 2016 de 

werken in Assenede weer opstarten zodat de 6 windturbines dan groene stroom kunnen produceren 

voor 8.000 gezinnen.  

Wij stonden erop u te informeren omtrent het verloop van de procedure in het windpark in Assenede, 

zodat u als coöperant over  de nodige en juiste informatie beschikt. Indien u echter nog vragen heeft, 

kan u Aspiravi NV steeds bereiken per email info@aspiravi.be of telefonisch gedurende de 

kantooruren op 056.70.27.36. Wij beantwoorden graag al uw vragen m.b.t. het windpark in Assenede. 

Op onze website www.aspiravi.be kan u ook steeds alle informatie m.b.t. het project terugvinden.  

Wij informeren u ook reeds dat wij op zondag 2 oktober 2016 deelnemen aan Open Bedrijvendag in 

ons windpark in Assenede. Tussen 10u en 17u bent u welkom op onze site om er al uw vragen te 

stellen m.b.t. windenergie, om de binnenkant van een gondel te zien en om zelf te ervaren hoe het 

voelt op een windturbine te staan! U bent van harte welkom.  

Wij danken u voor uw vertrouwen in Aspiravi Samen cvba, voor uw geloof in windenergie en voor uw 

bijdrage aan een meer duurzame samenleving.  

Met vriendelijke groeten, 

  
Rik Van de Walle 

Algemeen Directeur 


