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Geachte raadsleden, 

Afgelopen maandag, 25 november, was er in het Parkstad Limburg Stadion een 

startbijeenkomst over windenergie in Parkstad-Zuid. In deze informatiebrief informeren we u 

daarover. 

De avond stond onder leiding van moderator Simone van Trier. Deskundigen hebben de 

energie-opgave toegelicht. De wethouders Claessens (Heerlen), Schneider (Kerkrade) en 

Schleijpen (Simpelveld) hebben hun ambitie uitgesproken om gezamenlijk met windenergie 

aan de slag te gaan.  

Er waren ruim 200 mensen aanwezig. Aan de reacties uit de zaal maken we op dat het 

oprecht geïnteresseerde inwoners, ondernemers en stakeholders (zoals natuur en 

milieufederatie, energie coöperaties, Enexis) waren met een kritische noot, maar een 

positieve grondhouding ten opzichte van de energietransitie-opgave. Er was een grote 

informatiebehoefte bij de aanwezigen. De avond bood veel ruimte om vragen te stellen. Dat 

is op een hele ordentelijke manier verlopen.  

Behalve het uitwisselen van informatie en vragen stond de avond ook in het teken van de 

oproep aan inwoners en ondernemers om mee te denken en te doen. Wij willen dit project 

immers samen tot een succes maken. Aan het einde van de avond konden aanwezigen een 

formulier invullen om zich op te geven voor de werkgroep. Daar hebben ruim 40 mensen 

gehoor aan gegeven. In week 51 krijgen deze mensen een uitnodiging om eind januari 2020 

deel te nemen aan de sessies waarin we ons bezig houden met de vraag WAAR de 

windmolens kunnen komen en HOE we dat gaan realiseren. Vanuit de zaal was er een 

nadrukkelijke oproep om inwoners mee te laten profiteren. 

 

Aanwezigen konden ook aangeven of ze persoonlijk op de hoogte gehouden willen worden. 

Die mensen krijgen informatie toegestuurd via het e-mailadres dat ze hebben opgegeven. 

Voor het overige verwijzen we iedereen (ook inwoners die niet aanwezig waren) naar de 

website www.windenergieparkstad.nl waar alle beschikbare informatie op korte termijn wordt 

verzameld, waaronder het verslag van de startbijeenkomst.  

 

http://www.windenergieparkstad.nl/

