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PERSBERICHT
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van
donderdag 4 september 2014
LIMBURG WIN(D)T VRAAGT VERGUNNING AAN VOOR 3 WINDTURBINES
LANGS E313
Limburg Win(d)t heeft de milieuvergunning aangevraagd voor de bouw van 3 windturbines
langs de autosnelweg E313 in Membruggen en Genoelselderen. Het openbaar onderzoek
vindt plaats tussen van 6 september tot en met 5 oktober. De buurtbewoners worden op
woensdag 24 september tussen 16u en 20u uitgenodigd in PC Momerkinne, Nolkensstraat 5
Membruggen op een infozitdag georganiseerd door Limburg Win(d)t in samenwerking met
het gemeentebestuur. Eén ieder kan persoonlijk vragen stellen aan medewerkers van
Limburg win(d)t NV en krijgt ook individueel antwoord. De 3 turbines hebben elk een
geïnstalleerd vermogen van maximaal 3,5 MW. De jaarlijkse energieopbrengst wordt geschat
op 21.000 MWh. Dit is goed voor de energievoorziening en de productie van groene stroom
equivalent aan het verbruik van ongeveer 6.000 gezinnen, zowat de hele Riemsterse
bevolking dus.
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BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP NATUURPUNT RIEMST
Natuurpunt Riemst organiseert voor de derde maal haar grote bomen- en struikenverkoop op
zaterdag 8 november 2014 om 10u00 op de parking van het Cultureel Centrum Paenhuys,
Paenhuisstraat 11 in Riemst. Voor deze actie heeft Natuurpunt een uitgelezen keuze van
bomen, struiken, klimplanten en zaadmengsels gemaakt. Veel van deze bomen en struiken
dragen het label 'Plant van Hier' en zijn afkomstig uit zaadjes geoogst van wilde
ouderplanten uit eigen streek. Geïnteresseerden kunnen voor 28 oktober bomen en struiken
bestellen via www.natuurpuntlimburg.be en op 8 november de bestelling komen afhalen bij
de vrijwilligers van Natuurpunt Riemst aan het Cultureel Centrum Paenhuys in Riemst.
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