
 

Beste lezer, 

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft op maandag 11 mei 2020 een ontwerp 

verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het Windpark Holtum-Noord. Dit 

betekent dat we een volgende fase van dit project ingaan. 

Ontwerpvergunning ter inzage en reageren 

De omgevingsvergunning kunt u van 20 mei t/m 1 juli 2020 inzien bij de balie 

Vergunningen van de Stadswinkel, Markt 1 te Geleen. De stadswinkel is uitsluitend 

op afspraak geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00-18.00 uur en 

donderdagavond van 18.00-20.00 uur. U kunt de vergunning ook digitaal inzien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Tijdens deze inzagetermijn kunt u een eventuele zienswijze schriftelijk kenbaar 

maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 18, 6130 AA 

Sittard-Geleen. 

 

 

  

Meld u aan voor de digitale inloopavond Holtum-Noord  

In verband met deze volgende stap in het project, willen de gemeente en ENGIE de 

vragen beantwoorden die bij u leven over het windpark en deze stap in de 

procedure. Graag hadden we dit wederom op een locatie bij u in de buurt 

georganiseerd, maar dat is door de coronacrisis helaas nog niet mogelijk. Gelukkig 

kunnen we ook gebruikmaken van het internet om met elkaar te praten. Iedereen 

die een computer, tablet of smartphone heeft met een internetverbinding kan 

deelnemen aan een ‘digitale inloopavond’. 

 

U kunt deelnemen aan deze virtuele bijeenkomst op dinsdag 9 juni, om 19.00 uur 

of om 20.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen over de stukken 

die ter inzage liggen. Voor bedrijven is er een bijeenkomst op 10 juni om 19.00 uur. 

 

Wilt u deelnemen? 

https://communicatie.engie.nl/l/101700/4qova4lbkxlrar6kuowt46e4fupgxvjlbsfle7lwmj7wg6ejrskq/rxusc5jt2nhptgkk2hkoklttt4


Schrijf u hier in voor de bijeenkomst om 19.00 uur 

Schrijf u hier in voor de bijeenkomst om 20.30 uur 

Inschrijven bedrijven, 10 juni 19.00 uur 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, houden we woensdag 10 juni 20.30 uur 

achter de hand voor een extra sessie. Op maandag 8 juni ontvangt u een 

uitnodiging met een aanmeldlink om deel te nemen. De bijeenkomst duurt ongeveer 

1 uur met maximaal een kwartier uitloop.  

Vragen stellen 

Omdat het een digitale bijeenkomst is, gaat het stellen van vragen anders dan 

anders. Allereerst kunt u de veel gestelde vragen op de website checken om te zien 

of uw vraag daar al bij staat. Het is daarnaast handig om uw vraag voorafgaand aan 

de bijeenkomst via de mail in te sturen: windparkholtumnoord@sittard-geleen.nl. 

Heeft u nu nog geen vraag, maar tijdens de bijeenkomt wel? Dan heeft u de 

gelegenheid uw vraag via de chatfunctie te stellen. Kunt u niet meedoen maar heeft 

u wel vragen? Mail ons dan ook. 

Praktisch en privacy 

We organiseren deze sessie via Microsoft Teams. In de bevestigingsmail van 8 juni 

vindt u een link om op 9 juni deel te nemen. In verband met de privacy willen we u 

er vooraf op wijzen, dat bij deelname aan deze sessie uw naam en mailadres 

zichtbaar zijn voor andere deelnemers aan de sessie. 

Tot slot 

We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk omwonenden over dit project te 

informeren. Spreekt u andere geïnteresseerden, stuur deze update dan gerust door. 
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