Limburg Win(d)t bouwt
dit jaar elf windmolens
Limburg Win(d)t
bouwt dit jaar elf
nieuwe windmolens in
Limburg. Hiermee is
een investering
gemoeid van meer dan
30 miljoen euro. Een
deel van het geld komt
van de coöperatieve
Limburg wind, die dit
jaar een dividend van
4,5 procent uitkeert.
De coöperanten
kunnen bij stroomle
verancier Aspiravi
Energy ook rekenen op
een gunsttarief.

Investering van 30 miljoen euro

Leverancier
De coöperanten van Limburg
wind kunnen naast hun divi
dend nog rekenen op andere
voordelen. Zo komt hun partici
patie in aanmerking voor de
verplichting om bij nieuwbouw
een gedeelte hernieuwbare
energie te produceren.
Sinds kort kunnen de coöpe
ranten ook rekenen op het

,,

DIRK DALLE
Limburg wind

Wij investeren in
projecten met
beperkte risico’s,
waarbij de winst
terugvloeit naar lokale
overheden

GUY THUWIS
HASSELT Meer dan 250 aan
deelhouders van Limburg wind
waren vrijdag in Hasselt aanwe
zig op de vijfde algemene verga
dering van hun coöperatieve.
Tot nu toe hebben ze bijgedra
gen tot de bouw van 35 van de
69 windturbines in Limburg.
Limburg wind werd in 2010
opgericht door Nuhma, LRM,
Aspiravi en Hefboom om de in
woners te betrekken bij de bouw
van windmolens van Limburg
Win(d)t en nadien ook Lommel
Win(d)t. ‘Wij investeren in pro
jecten met een beperkt risico,
waarbij de winst ook terugvloeit
naar de lokale overheden’, zegt
gedelegeerd bestuurder Dirk
Dalle. ‘Dit jaar kunnen we een
dividend van 4,5 procent uitbe
talen. Een zeer mooi resultaat in
tijden waar spaarboekjes maar

Ham (2), Lummen (2) en Maas
mechelen (2).

Eén van de windmolens van Limburg Win(d)t.
Dit jaar worden er elf nieuwe bijgebouwd. Foto: tvg
0,2 of 0,3 procent opbrengen.’
Limburg wind heeft sinds zijn
oprichting jaarlijks een dividend
van 4 tot 5 procent kunnen uit
keren. Coöperanten kunnen
maximum voor 3.000 euro deel
bewijzen kopen. Twee derde
van de 5.500 aandeelhouders
heeft dat maximum aantal ge
kocht. Nieuwe trend is dat
grootouders voor hun kleinkin
deren aandelen kopen. Allemaal

samen brachten de coöperanten
14,8 miljoen euro bijeen. Dat
geld is geïnvesteerd in windpar
ken in Beringen, Genk, Halen
Diest, Ham, Hasselt, Lommel,
Maaseik en Tessenderlo. In to
taal goed voor een vermogen
van 76 megawatt of het verbruik
van 40.520 gezinnen.
Dit jaar bouwt Limburg
Win(d)t elf nieuwe windmolens
in DilsenStokkem (1), Genk (4),

gunsttarief van stroomleveran
cier Aspiravi Energy. ‘De op
richting van deze vennootschap
was de logische volgende stap’,
zegt Ludo Kelchtermans (Nuh
ma). ‘We willen met Aspiravi
Energy onze lokaal geprodu
ceerde groene energie op een
voordelige manier aanbieden
aan onze coöperanten. Daar
naast is er ook een sociaal doel
aan gekoppeld: per gebruikte
megawattuur gaat er 1 euro naar
het streekfonds Een Hart voor
Limburg. Ook nietaandeelhou
ders kunnen stroom kopen bij
Aspiravi Energy, maar zij beta
len een iets duurder tarief
INFO www.aspiravienergy.be
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BORGLOON

Lokale recherche
vindt speed bij
huiszoekingen
De lokale recherche van
de politiezone Kanton
Borgloon voerden voor
bije maandag zes huiszoe
kingen uit in hun zone. De
actie kaderde in een inter
nationaal drugsonderzoek
naar de aankoop van GBL.
Dit is een product dat ge
bruikt wordt in de aan
maak van GHB, ook wel
bekend als de zogenaamde
vloeibare xtc.
Tijdens de actie troffen
de rechercheurs enkele
producten aan. Ze vonden
bij een van de verdachten
eveneens tientallen gram
men speed. Deze drugs
werden in beslag geno
men.
De lokale recherche van
Kanton Borgloon voert
het verdere onderzoek.
(ppn)

LANAKEN

Politie vindt
600 wietplanten
in pand
De politiezones MidLim
en LanakenMaasmeche
len werkten vrijdag samen
voor een huiszoeking in
Jan Rosierlaan in Lana
ken. De politiediensten
ontmantelden een canna
bisplantage. De bewoner
van het pand, een 28jari
ge man, werd door de
speurders gearresteerd.
Een gespecialiseerd firma
vernietigde de 600 aange
troffen wietplanten na de
nodige vaststellingen door
de politie. Door het ille
gaal aftappen van elektri
citeit kon de teler de wiet
kweken. Een ploeg van In
frax kwam de stroom af
sluiten. De twintiger ver
scheen voor de onder
zoeksrechter. (ppn)
DIEPENBEEK

Inbrekers slaan
vier keer toe
Onbekenden pleegden in
de nacht van donderdag

