Coöperatie Zonnepark Welschap – aflevering 2: meer belangstellenden vinden
2018 wordt voor Zonnepark Welschap een heel belangrijk jaar: het jaar waarin het zonnepark daadwerkelijk
gerealiseerd gaat worden. Dan wordt er ongeveer 3.000.000 kWh per jaar opgewekt door 12.000 zonnepanelen.
Inmiddels hebben zich al ruim 1500 mensen aangemeld als geïnteresseerden. De plaatselijke energie
organisaties zijn volop bezig nog veel meer mensen enthousiast te maken voor Zonnepark Welschap. Want om
het zonnepark gerealiseerd te krijgen is een stevige basis nodig.
Wie gaat het worden?
Achter de schermen werkt het bestuur hard aan de volgende stappen. Na uitgebreid overleg met een aantal
aanbieders komen we dichter in de buurt van de keuze van de partij die het park gaat ontwikkelen, exploiteren
en beheren. Het streven is dat er in maart een definitief voorstel ligt, waarbij voor iedereen duidelijk wordt wat
de kosten en opbrengsten zijn. Ook de mogelijkheid van het leasen van zonnepanelen wordt dan nader
toegelicht. We blijven alle belangstellenden maandelijks op de hoogte houden.
Voorrang bij inschrijving
Degenen die zich hebben aangemeld als belangstellenden worden als eerste over het definitieve voorstel
geïnformeerd. Hierdoor kunnen zij zich bij voorrang inschrijving bij Zonnepark Welschap.
Duurzaamheidsambassadeurs
1500 belangstellenden is een geweldig begin, maar dat is nog geen ‘volgeboekt’ zonnepark. Daarom zoeken wij
duurzaamheidsambassadeurs. Heeft u vrienden of kennissen die interesse hebben in het zonnepark en binnen
de ‘postcoderoos’ wonen? Bijvoorbeeld bewoners van een appartement of huurwoning. Huiseigenaren die te
maken hebben met een ongunstig gelegen dak, een monumentstatus of een beschermd stadsgezicht. Mensen
die zonnepanelen op hun dak lelijk vinden. Mensen die al zonnepanelen hebben maar een duurzame
aanvullende energiebron willen. Stuur deze nieuwsbrief aan hen door. En attendeer ze graag op de websites van
de plaatselijke energie organisaties, waar meer informatie te vinden is en tevens ingeschreven kan worden als
geïnteresseerde van Zonnepark Welschap. Hiermee maken we met elkaar van Zonnepark Welschap een succes!
Postcoderoos
Op de websites van de energie organisaties zijn de postcodes te vinden die meedoen met Zonnepark Welschap.
Eindhoven:
Veldhoven:
Best:
Oirschot:
Eersel:

040energie
Veldhoven Duurzaam
Best Duurzaam
O3energie
Kempen Energie

Op donderdag 8 maart organiseert Veldhoven Duurzaam in samenwerking met wijkvereniging Zonderwijk een
voorlichtingsavond voor alle bewoners van Veldhoven met het onderwerp Zonnepanelen. Op deze avond wordt
informatie gegeven over de aanschaf van zonnepanelen in eigen beheer en worden de laatste ontwikkelingen
rond coöperatie Zonnepark Welschap besproken. Meer informatie over deze avond volgt later.
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