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Het laatste nieuws onder de zon | LangstraatZon
Beste LangstraatZon'er,

Het is zover; je hebt zojuist de állereerste nieuwsbrief van LangstraatZon ontvangen. Het is dé
manier om jullie snel en overzichtelijk op de hoogte te brengen van de vorderingen omtrent ons
plan; het plan om samen met inwoners van gemeente Waalwijk zonne-energie op te wekken op
de voormalige vuilstort aan de Gansoyensesteeg . Ga er even rustig voor zitten, want er is een
hoop nieuws onder de zon. Dan ben je binnen no-time weer helemaal bijgepraat over de stand
van zaken. Veel leesplezier!

Extra informatieavonden wegens grote belangstelling!
In

de

afgelopen

maanden

vonden

op

verschillende

plekken

binnen

de

gemeente

Waalwijk informatiebijeenkomsten over LangstraatZon plaats. De extra stoelen waren niet aan te
slepen, want de belangstelling in die avonden bleek enorm; honderden geïnteresseerden lieten
zich informeren en stelden hun vragen over het project. Vanwege die grote belangstelling planden
we voorlopig 4 extra infoavonden in. En mogelijk volgen er nog meer.
De extra infoavonden zijn als volgt gepland:
•

woensdag 11 maart 2020 vanaf 19.30 uur in Buurthuis Bloemenoord (Bloemenoordplein 3)
te Waalwijk

•

donderdag 12 maart 2020 vanaf 19.30 uur in Buurthuis 't Schooltje (Carmelietenstraat 56)
te Waspik

•

dinsdag 17 maart 2020 vanaf 19.30 uur in Buurthuis Zanddonk (Willaertpark 2A) te
Waalwijk

•

woensdag 18 maart 2020 vanaf 19.30 uur in Buurthuis Parkpaviljoen (Grotestraat 154A) te
Waalwijk

LangstraatZon in de media
Minimaal 650 deelnemers die bij elkaar ongeveer 22.500 LangstraatZonDelen afnemen; dat is
nodig om een 'go' te krijgen voor de realisatie van het zonnepark in Waalwijk. Er hebben zich
inmiddels al vele enthousiastelingen gemeld en de inschrij-vingen stromen binnen. Om de
benodigde aantallen te halen, zijn we ook nog steeds druk bezig met het creëren van mond-totmondreclame. Maar voor wat extra aandacht voor het project zoeken we ook steeds weer actief
de media op. En met resultaat. Want afgelopen week waren we in het nieuws!
Wist je bijvoorbeeld dat ook de Waalwijkse burgemeester Nol Kleijngeld persoonlijk in ons
zonnepark participeert? Hij schreef zich in en gaat dus samen met 'zijn' Waalwijkers eigen
energie opwekken. Over deelname hoefde hij niet lang na te denken. Wil je weten wat hem over
de streep trok? Je leest het hier.

Omdat vele handen licht werk maken, kunnen we alle mogelijke hulp gebruiken. Niet alleen van
de media, maar ook die van jou! Spoor dus je buren, straat- of wijkgenoten, ouders, kinderen of
kennissen uit gemeente Waalwijk aan om ook in coöperatie LangstraatZon te participeren. Zo
help je samen het milieu een handje, en tegelijker-tijd ook jullie portemonnees.

Aangepaste website en FAQ
We krijgen dagelijks de nodige vragen binnen met betrekking tot LangstraatZon. Over de
voordelen en de risico's, rekenvoorbeelden, geldstromen en de gezichten achter het project. Om
efficiënter te kunnen communiceren, hebben we recent onze website hier en daar aangepast en
de pagina met veelgestelde vragen flink uitgebreid. Mocht het antwoord op jouw vraag er toch
niet te vinden zijn, dan kun je natuurlijk als vanouds gewoon contact met ons opnemen via het
contactformulier op de website.
Neem dus eens een kijkje op de nieuwe site. En verwijs vooral ook mensen om je heen naar de
pagina's. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Voor de snelle beslisser...
Ben jij er al uit? Wil jij participeren in coöperatie LangstraatZon? Geweldig! Wellicht heb je je al
ingeschreven; top! Maar als dat niet het geval is, is het verstandig om daar niet te lang mee te
wachten. Want zoals dat met zoveel dingen in het leven gaat, is het ook wat onze
LangstraatZonDelen betreft op=op! Klik dus hier om naar de inschrijf-pagina te gaan en jouw
LangstraatZonDelen te claimen. De rest wijst zich vanzelf. Maar heb je toch hulp nodig, laat dan
hier een bericht achter. Wij loodsen je er vervolgens doorheen.

Wist je dat...?!

... LangstraatZonDelen meer rende-ment opleveren dan panelen op je eigen dak? Dit omdat 100
kWh altijd recht geeft op 100 kWh ongeacht het tijdstip van verbruik. Daarnaast heeft het
collectieve zonnepark de meest ideale ligging, er is geen sprake van beschaduwing én er is – in
tegenstelling tot op je eigen dak – áltijd een optimale oriëntatie ten opzichte van de zon mogelijk.
Laat maar komen dus, die zon!

LangstraatZon op Facebook
LangstraatZon is ook op Facebook te vinden. We delen er updates, het laatste nieuws en mooie
visuals om met jouw familie en vrienden te delen. Zo weet heel Waalwijk en omstreken
binnenkort van ons project af, en gaan we samen voor een groenere gemeente!
Klik hier voor onze Facebookpagina.
In de volgende nieuwsbrief informeren we je over onze bestuurlijke activiteiten en de reacties van
deelnemers van het project. Ook geeft onze technische en juridische werkgroep een kijkje in haar
keuken. Hopelijk tot de volgende dus!
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