Betreft: reductie windturbinepark Kalmthout-Essen
Beste bewoner van Kalmthout of Essen
Geachte mevrouw, geachte heer
Hierbij laten we u weten dat vanaf vrijdagavond 19 juli 2013 windturbines 3 en 4 worden
‘gereduceerd’. Dit zijn twee van de vier de windturbines in het gezamenlijke park van MegaWindy en
Ecopower. Het zijn de twee meest zuidelijke windturbines. Dit is de tweede reductie die we
doorvoeren.
Reductie van de windturbines betekent dat ze niet hun optimale vermogen realiseren, dat ze dus
minder elektriciteit produceren en dat ze minder effecten hebben op de omgeving. Dat laatste is in
dit geval de uitdrukkelijke bedoeling. De reductie loopt van 19.00u ’s avonds tot 07.00u ’s morgens,
vanaf vrijdagavond 19 juli 2013.
Er zijn klachten uit de omgeving, voornamelijk over het geluid. Op initiatief van de provinciale
overheid die moet waken over de handhaving van de geluidsnormen zijn geluidsmetingen
uitgevoerd. De resultaten hiervan worden verwacht, naar ons is gezegd, begin september. Wij
hebben vernomen dat hierover ook begin september wordt gecommuniceerd. Zo gauw de resultaten
er zijn, staan ook wij open voor overleg en communicatie hierover. Wij willen die resultaten niet
afwachten vooraleer maatregelen te nemen.
Heel wat buurtbewoners hielden een logboek bij over hun ervaringen met de effecten van het
windpark en deze gegevens werden volgens onze informatie ook bezorgd aan de milieudienst van
Kalmthout. Dit kan nuttige informatie opleveren en we willen al die mensen ook bedanken. Hoe de
verwerking zal gebeuren is ons nog niet duidelijk. Maar hoe dan ook willen we u op de hoogte
houden.
Over dit bericht
Dit bericht bereikt u via mail omdat dit het snelste gaat. De bewoners in onze lijst die aangaven liever
geen e-mail krijgen of die niet beschikken over een mailadres ontvangen een brief per post, begin
volgende week. Geef gerust de inhoud van deze brief door.
Mocht u intussen nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u Manten Van Gils contacteren,
projectmedewerker van Ecopower. Hij is van 19 juli tot 29 juli met vakantie, maar hij is bereid
gedurende die tijd bereikbaar te blijven via zijn gsm op +32472701074.
U kunt uw vragen of opmerkingen ook naar mij versturen via mijn mailadres. Ik kan die dan
doorgeven aan Manten Van Gils.
Met vriendelijke groeten
Relinde Baeten
Bestuurder Ecopower cvba

