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Onderwerp

Uitnodiging bewonersbijeenkomsten ‘Duurzame Polder’

Beste bewoner(s),

De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss en de provincie Noord-Brabant verkennen samen de
mogelijkheden om met windmolens en zonnevelden duurzame energie op te wekken in het
poldergebied tussen Oss, Geffen, Nuland, Rosmalen, Lith en Maren-Kessel. Dit project
heet: de ‘Duurzame Polder’. In juni 2019 zijn de eerste bewonersbijeenkomsten over de
Duurzame Polder gehouden. Omdat wij het belangrijk vinden u als direct omwonende(n) te
betrekken, nodigen we u graag uit voor de komende bewonersbijeenkomsten.

Wanneer zijn de bewonersbijeenkomsten?
Er zijn drie bijeenkomsten gepland:
• Woensdag 30 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in MFA De Koppelinck, Kloosterstraat 6 in
Geffen;
• Woensdag 6 november van 19.30 tot 21.30 uur in Villa Fleurie, Driesprong 11 in Rosmalen;
• Woensdag 13 november van 19.30 tot 21.30 uur in Zaal Hertog Jan van Brabant, Marktplein
13-15 in Lith.
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Wat is het doel van deze bewonersbijeenkomsten?
Tijdens deze bijeenkomsten presenteren wij u graag wat we tot nu toe aan informatie hebben
opgehaald en waar dat toe heeft geleid. Ook laten wij u wij u verschillende
ontwikkelperspectieven zien. Uw reactie helpt ons om een adviesnota op te stellen die naar de
gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch, Oss en Provinciale Staten gaat. Daarnaast kunt u
specifieke informatie ophalen en delen bij de informatiestands.

Hoe meldt u zich aan voor de bewonersbijeenkomsten?
U kunt zich aanmelden via www.duurzamepolder.nl. Hier geeft u aan welke datum u schikt.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Duurzame Polder?
Wilt of kunt u niet bij de bijeenkomsten aanwezig zijn, maar wilt u wel op de hoogte blijven?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich aanmelden op
www.duurzamepolder.nl.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jeroen Kessels, omgevingsmanager Duurzame
Polder, omgevingsmanager@duurzamepolder.nl

Met vriendelijke groet,

Johan van der Schoot

Mike van der Geld

Wethouder gemeente Oss

Wethouder gemeente ‘s-Hertogenbosch

