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Windplan Groen omvat in totaal negentig windturbines, waarvan er komende jaren 86
worden gebouwd in de gemeente Dronten.
Op meerdere locaties zijn inmiddels bouwactiviteiten gestart. Van de aanleg van
toegangswegen tot heien en bouwen van eerste funderingen.
U leest er over in deze Nieuwsbrief 40.

De Binding in Biddinghuizen krijgt 3 duo laadpalen

Het parkeerterrein voor multifunctioneel gebouw (MFG) De Binding aan de Baan in
Biddinghuizen is verrijkt met drie duo-laadpalen voor elektrische auto’s. De palen zijn
geschonken door Windplan Groen. Bezitters van elektrische auto’s kunnen bij de palen
(betaald) hun auto opladen. Een deel van de inkomsten uit de laadpalen zijn een extra
steun voor De Binding.
Lees hier meer over de laadpalenschenking.

Windplan Groen Journaal terug kijken

Presentator Peter Bentum ontving 11 januari onafhankelijk kwartiermaker Margo van
Staveren en Windplan Groen bestuursvoorzitter Wim Luijkx. Zij vertelden hoe burgers zelf
de besteding van geld uit de Gebieds Gebonden Bijdrage bepalen.
Kijk deze (en vorige) Journaal-uitzendingen via de link op www.windplangroen.nl/journaal
Op die pagina staan ook de antwoorden op vragen die tijdens de uitzending zijn gesteld.
Volgende uitzending: 15 maart
Het eerstvolgende Windplan Groen Journaal wordt dinsdag 15 maart uitgezonden (19.30
uur). Op de Journaal-pagina van de website staat vanaf begin maart de URL die gebruikt
kan worden om dat Journaal te zien.

HSE Awards onderstrepen veiligheid

Veiligheid op de bouwplaats is een belangrijk aandachtspunt. Binnen Windplan Groen
onderstrepen we dat door de uitreiking van HSE Awards.
Afgelopen maand kreeg Tjalling van Dijk van de firma KSD die beloning in de vorm van
een mand met streekproducten.
Reden was zijn inzet om de veiligheid op de bouwplaats te verbeteren. Tjalling is een
meewerkende uitvoerder die veiligheid meeneemt in de operationele uitvoering.
De uitreiking had plaats binnen de PPE/PBM- vrije zone, zodat Tjalling zijn helm mocht af
zetten.

Bouwterrein: melden verplicht
De aandacht voor veiligheid wordt nog eens onderstreept met borden langs de
toegangswegen naar de bouwlocaties. Die borden wijzen niet alleen op de
veiligheidsregels maar ook op de plicht van bezoekers om zich te melden.

Facebook, website en YouTube
Wilt u nog meer informatie over Windplan Groen en de vorderingen van de bouw? Kijk dan
op onze website, volg ons als vriend op onze Facebook-pagina en wordt (gratis) abonnee
van het YouTube-kanaal.

Vragen en contact
Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kunt u hiervoor altijd contact
met ons zoeken via info@windplangroen.nl Meer (achtergrond)informatie staat ook op
onze website: www.windplangroen.nl Stuurt u deze nieuwsbrief overigens gerust door
naar mensen waarvan u denkt dat zij geïnteresseerd kunnen zijn in Windplan Groen.
Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan via onze website.
Meer informatie vindt u ook op de website van Bureau Energieprojecten.

