7 april 2020

Nieuwsbrief over Windpark Weijerswold
Met deze nieuwsbrief informeren we u graag over de stand van zaken rond Windpark Weijerswold.
Heeft u zich nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u wel op de hoogte worden
gehouden? Klik dan hier om u aan te melden. De nieuwsbrief wordt u dan in het vervolg
toegestuurd per e-mail.
Heiwerkzaamheden op punt van beginnen
De heiwerkzaamheden beginnen op korte termijn, maar wel iets later dan we meldden in onze
nieuwsbrief van 23 maart. De planning is nu dat morgen (8 april) de eerste heistelling wordt
aangevoerd. Als de opbouw hiervan en verdere voorbereidingen voorspoedig verlopen, is het de
planning dat op donderdag 9 april de eerste palen worden geheid. Dit gebeurt op de locatie van
windmolen 2, zie ook onderstaande plattegrond.
De groene stippen op de plattegrond zijn de windmolens van Windpark Weijerswold. De blauwe
stippen zijn de nieuwe windmolens in Duitsland die inmiddels zijn gebouwd (tekst loopt door onder
de afbeelding).

Tweede heistelling volgende week
Volgens de huidige planning arriveert volgende week de tweede heistelling op locatie en begint deze
ook in die week met de heiwerkzaamheden.

Per windmolen verwachten we vijf dagen aan het heien te zijn. Het heiwerk gebeurt alleen overdag
en op werkdagen. Volgens de huidige planning zijn de heiwerkzaamheden in de loop van mei
afgerond. Het heien zal in de omgeving hoorbaar zijn.
De planning is onder voorbehoud. Deze kan bijvoorbeeld nog wijzigen door onvoorziene
(weers)omstandigheden.
Contact
We hopen u zo goed te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze
nieuwsbrief of over het windpark, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Dat kan het beste door
een e-mail te sturen naar info@windinweijerswold.nl
Verder staat op onze website nog meer (achtergrond)informatie.
Het staat u uiteraard vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden in het
windpark. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook via de website, klik daarvoor hier.
Met vriendelijke groet,
Pure Energie en Windunie

