Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – aflevering 8, 30 november 2018
Na meer dan een jaar van voorbereidingen is de bouw van Zonnepark Welschap van start gegaan!
Onthulling bouwbord Zonnepark Welschap
Op maandag 19 november is de start van de bouw van het zonnepark gevierd met de feestelijke onthulling
van het bouwbord van Zonnepark Welschap. Dit gebeurde door wethouder Duurzaamheid van de gemeente
Eindhoven Jan van der Meer tijdens een bijeenkomst voor direct betrokkenen.
De middag begon met een korte uitleg over de stand van zaken van Zonnepark Welschap. Daarna volgden
presentaties van de commandant van vliegbasis Eindhoven, de voorzitter van Coöperatie Zonnepark
Welschap, wethouder Van der Meer en Greenchoice. Allen benadrukten hoe belangrijk het is dat we ons
toeleggen op het opwekken van duurzame energie. En hierin heeft Zonnepark Welschap een unicum: wij zijn
het grootste coöperatieve postcoderoos project van Nederland! Aangegeven werd dat de lokale
energiecoöperaties en -verenigingen een grote rol gespeeld hebben bij het tot stand komen van het
zonnepark. Heel veel vrijwilligers hebben op allerlei manieren bijgedragen tot het succes van Zonnepark
Welschap. Ook de goede en prettige samenwerking tussen alle betrokken partijen werd genoemd. Het
zonnepark is een project van, voor en door ons allemaal!

Bouw installatie
De bouw is nu in volle gang en hopelijk is voor het einde van het jaar de installatie gereed. Volgens de
planning sluit Enexis half februari het zonnepark aan op het elektriciteitsnet. Vanaf half maart wekken 850
omwonenden dan met 11.040 zonnepanelen collectief 3.000.000 Kwh zonne-energie op. We zijn al aan het
nadenken over hoe en wanneer we de officiële opening met de deelnemers kunnen vieren!

Vertraging
Toegegeven, de oorspronkelijke planning – start stroomproductie in 2018 – hebben we niet gehaald en dat
vinden wij net zo jammer als de deelnemers. We kregen te maken met onverwachte vertraging door het
explosievenonderzoek op de locatie. Ook de juridische kant vroeg meer tijd dan verwacht; zo is Zonnepark
Welschap het eerste postcoderoosproject waarbij deelnemers ook zonder inleg van eigen geld kunnen
meedoen. Zorgvuldigheid vinden we belangrijker dan snelheid en dat kostte veel tijd.
Nog enkele paneeldelen beschikbaar
Het zonnepark is bijna ‘uitverkocht’ maar er zijn nog enkele paneeldelen beschikbaar. We geven graag
voorrang aan de eerste inschrijvers voor Zonnepark Welschap, maar aanschaf is nu open voor iedereen die
woont in het postcoderoosgebied zoals aangegeven op de website (of daar een kleinzakelijke aansluiting
heeft). Mocht je dus vrienden, kennissen of buren hebben die interesse hebben in duurzame energie, geef
dan snel door dat ze nog mee kunnen doen! Op www.zonneparkwelschap.nl vinden ze alle informatie, ze
kunnen vragen stellen via info@zonneparkwelschap.nl of bellen met het telefoonnummer op de site.
Facturen worden uitgestuurd
Deelnemers die de ondertekende ledenovereenkomst hebben teruggestuurd, hebben ondertussen hun
factuur ontvangen of kunnen deze op korte termijn verwachten. De coöperatie moet nu de eerste grote
uitgaven voor de bouw gaan doen, daar moeten dus inkomsten tegenoverstaan.
Weblog
Op het Welschap Weblog plaatsen we met regelmaat foto’s van de bouw van het zonnepark. Zo blijf je goed
op de hoogte van de vorderingen van het zonnepark. Af en toe eens langsrijden om zelf te kijken hoe het
zonnepark vorm krijgt is natuurlijk ook leuk!
Nog vragen?
Je kunt altijd een mail sturen aan info@zonneparkwelschap.nl of bellen met het telefoonnummer op de site.
Je krijgt dan snel antwoord.
Met zonnige groet, PR-commissie Zonnepark Welschap

