
 

 
Nieuwsbrief mei 2019              
 
 
Over deze nieuwsbrief 
 
U heeft aangegeven, dat u belangstelling heeft om deelnemer te worden en zo te helpen met de realisatie van 
De Poldermolen, de enige windturbine waar de directe omgeving van profiteert. Uw contactgegevens welke u 
heeft gedeeld met ons worden gebruikt om onze nieuwsbrief (eens per kwartaal) te versturen en u op de 
hoogte te houden van alle ontwikkelingen. 
 
De ontwikkelingen 
 
Het aantal daadwerkelijke inschrijvingen voor De Poldermolen is de afgelopen maanden iets gestegen naar 475 
inschrijvingen. Er zijn dus 35 leden bijgekomen de afgelopen maanden. De Coöperatie groeit dus nog steeds. 
Bovendien hebben wij 750 mensen die De Poldermolen steunen door middel van een petitie. Bij elkaar dus 
ruim 1100 mensen die De Poldermolen een warm hart toedragen. Er is dus voldoende draagvlak voor De 
Poldermolen. 
 
Vergunning wordt gehandhaafd en de subsidie is binnen. 
 
De omgevingsvergunning is definitief op naam gekomen van de Coöperatie en is nu ‘onherroepelijk’. Met 
andere woorden: De Poldermolen gaat er komen. 
Naast het nog steeds toenemend enthousiasme voor “onze” molen is er een eerste concreet financieel succes 
geboekt. De Provincie Noord-Holland heeft onze subsidieaanvraag gehonoreerd. Wij hebben een bedrag van 
€10.000 op de bankrekening kunnen bij schrijven. Dat bedrag zullen wij voornamelijk aanwenden voor onze 
wervingsactiviteiten.  
 
Informatie avonden. 
 
Op 21 januari, 25 februari en 10 april 2019 hebben wij informatie avonden gehouden. Op die avonden hebben 
zich weer nieuwe leden aangemeld. 
Voor alle mensen die zich als deelnemer hebben aangemeld bij De Poldermolen of hun interesse kenbaar 
hebben gemaakt hebben wij een speciaal aanbod. Tegen een eenmalig instaptarief van 25 euro per kavel bent 
u zeker van uw deelname aan de Poldermolen. Zie dit als een reservering van uw kavel in de Poldermolen. 
Daarnaast helpt u ons als Coöperatie bij het opzetten van nieuwe promotie-activiteiten. Als u iemand anders of 
een vereniging aanmeldt die lid wordt krijgt u een korting van 50% over deze inleg. 
 
9 maart. 
Op de bijeenkomst over de energie transitie georganiseerd door gemeente Hollands Kroon bleek de Coöperatie 
de Poldermolen U.A., de enige energiecoöperatie te zijn in de gemeente. Waarvan akte! 
 
NH nieuws. 
 
NH nieuws heeft ook interesse getoond voor de Poldermolen. Wij hebben informatie toegestuurd en misschien 
is deze aandacht voor de Poldermolen een stap in de goede richting. Het bestuur zit overigens niet stil, want 
het heeft in de afgelopen tijd constructieve gesprekken gehad met Nuon /Vattenfall, waar wij hopelijk u later in 
een volgende Nieuwsbrief informatie over kunnen verstrekken.   
 
 
Groen denken is groen doen!  
  
Met vriendelijke groet, 
Coöperatie Poldermolen Wieringermeer U.A. 
 
Henk van Bodegom 
06-22 39 22 90 


