
Windproject 
TONGEREN-OOST

Windvision nodigt u uit voor digitale informatiemomenten over  haar 
windproject op het industrieterrein Tongeren-Oost. Het windproject 
bestaat uit twee windturbines, waarvoor een vergunningsaanvraag werd 
ingediend en waarvoor het openbaar onderzoek op 19 oktober 2020 is 
gestart. Windvision wil graag de omwonenden en naburige bedrijven over 
dit project informeren. Door de COVID19-pandemie kunnen er momenteel 
helaas geen fysieke informatiemomenten plaatsvinden, daarom organiseert 
Windvision deze informatiemomenten online op volgende tijdstippen:
       Dinsdag 27 oktober om 10u om 14u om 20u
       Woensdag 28 oktober om 10u om 14u om 20u

Interesse? 
Stuur vrijblijvend een mailtje naar info@windvision.com om u in te 
schrijven samen met vermelding van uw voorkeursdatum en -tijdstip. 
Wij bezorgen u daarna een uitnodiging met een link waarop u online 
kan inbellen op het afgesproken tijdstip. Het aantal deelnemers 
per informatiemoment is beperkt. Bijkomende
tijdstippen kunnen georganiseerd worden
indien nodig. Wij kijken ernaar uit om jullie
digitaal te woord te staan!



www.windvision.com

PROCEDURE 

Het aanvraagdossier kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek, op 
17 november 2020, worden ingekeken via het Omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) 
of op de dienst omgeving van de gemeente
Tongeren. Bezwaren of opmerkingen kan u via het
Omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het
College van Burgemeester en Schepenen
van de gemeente Tongeren
(Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren).

 Windturbines Windvision 

 Reeds vergunde windturbines

De inplantingskaart hierboven geeft aan waar de windturbines van Windvision 
gepland worden. Deze locatie op het industrieterrein werd zorgvuldig 
geselecteerd rekening houdend met het effect van de windturbines op de 
omgeving. Alle Vlarem-normen voor geluid en slagschaduw zullen gerespecteerd 
worden ten opzichte van de omliggende woningen en de bedrijven op het 
industrieterrein.  

WIE IS WINDVISION? 

Windvision is een onafhankelijke ontwikkelaar van hernieuwbare 
energieprojecten in België, Frankrijk en Spanje.  Als flexibele en ervaren speler 
beheersen we elke stap in de keten van een windproject. Het is de combinatie 
van expertise, flexibiliteit en de ‘can do’-mentaliteit die van Windvision een 
uitstekende partner maakt om ambitieuze projecten
rond groene energie te realiseren.

2 windturbines

17.000 MWh/jaar

 5.000 huishoudens


