
 

 

 

 

Nieuwsbrief 3 - 08-05-2020 

Het laatste nieuws onder de zon | LangstraatZon 

 

Beste (toekomstige) LangstraatZon'er, 

 

Via onze nieuwsbrief houden we jullie inmiddels al enige tijd op de hoogte van het nieuws omtrent coöperatie 

LangstraatZon. We hebben ook nu weer het nodige te vertellen, dus ga er lekker voor zitten en laat je bijpraten 

over ons groene initiatief! 

  

LangstraatZon houdt corona-proof informatiebijeenkomst 

Op donderdag 14 mei 2020 om 19.30 uur organiseren we onze eerste webinar ooit. De online informatiebij-

eenkomst is een corona-proof alternatief voor de drukbezochte informatieavonden die eerder dit jaar plaats-

vonden. Tijdens de digitale bijeenkomst wordt iedereen bijgepraat over de coöperatie en ons initiatief. Het 

klinkt wellicht ingewikkeld, een webinar volgen, maar niets is minder waar. Met slechts enkele muisklikken 

kom je álles over ons initiatief te weten. Gewoon vanuit je eigen luie stoel! 

 

In de eerste maanden van dit jaar organiseerde we op verschillende plekken in de gemeente Waalwijk bijeen-

komsten voor geïnteresseerden. De reeks extra informatieavonden, ingelast vanwege de grote belangstelling 

in het zonne-initiatief, werd vanwege de coronamaatregelen echter noodgedwongen afgelast. Maar omdat we 

niet bij de pakken neer willen zitten en de deadline voor de ‘go’ voor het projectplan met rasse schreden na-

dert, hebben we nu dus besloten om de digitale weg te bewandelen op weg naar nieuwe aanmeldingen.  

 

Schrijf je in! 

Evenals de eerdere informatiebijeenkomsten, is ook de webinar volledig kosteloos te volgen. Van tevoren in-

schrijven is overigens wel een must. Dit kan door op onderstaande button te klikken. De rest wijst zich vanzelf. 

  

Inschrijven webinar  

 

 

Alle voordelen nog eens op een rijtje 

De voordelen van participatie in LangstraatZon zijn je waarschijnlijk al duidelijk, maar hieronder hebben we ze 

voor de zekerheid nog even kort voor je opgesomd: 

• Je betaalt 15 jaar lang geen energiebelasting. 

https://langstraatzon.us4.list-manage.com/track/click?u=29c113c2a4e17c0c7d527f6c1&id=729f2fc6cc&e=d33fa90832


• Je deelt mee in de opbrengsten van de geleverde stroom die overblijven na aftrek van de kosten. 

• De kosten zijn laag door collectiviteit, de opbrengsten hoog door de optimale opstelling van de zon-

nepanelen. 

• Je hebt geen rompslomp bij je thuis en je hoeft je geen zorgen te maken over onderhoud. 

• Wanneer je de juiste leverancier kiest, heb je geen extra administratie. Je ontvangt automatisch 1 

keer per jaar de energiebelasting retour. 

• Je bouwt samen met inwoners, mkb'ers, verenigingen, stichtingen en VvE's uit Waalwijk, Sprang-Ca-

pelle en Waspik aan een groene omgeving. 

• Je draagt bij aan een beter milieu (volledig groene stroom). 

 

Vragen? Blijf ze vooral stellen! 

We kunnen het niet genoeg benadrukken: trek bij vragen aan de bel! Heb je dus behoefte aan extra uitleg over 

de coöperatie of wil je weten wie de gezichten erachter zijn? Volg dan de webinar op 14 mei of bericht ons via 

ons contactformulier. Wij staan als vanouds voor je klaar! 

 

Rest ons nog iedereen heel veel gezondheid toe te wensen, en hopelijk tot 14 mei!  

  

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van LangstraatZon 

 

Albert Pols (voorzitter) 

Jan Sebregts (secretaris) 

Johan Broeders (penningmeester) 

Lau van Vliet (techniek) 

Ruud van der Schans (projectleider) 

 

 
 


