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Het laatste nieuws onder de zon | LangstraatZon
Beste (toekomstige) LangstraatZon'er,
Via onze nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van het nieuws omtrent coöperatie LangstraatZon. Zo ook met deze editie. Want al hebben we vanwege het coronavirus minder bewegingsvrijheid dan voorheen, LangstraatZon is nog steeds in beweging. Ga er even voor zitten, want
we hebben het nodige te vertellen. Dan ben je dadelijk weer helemaal op de hoogte van de stand
van zaken en weet je dat LangstraatZon nog steeds 'alive and kicking' is!
Roerige tijden, ook voor LangstraatZon
Het zijn roerige tijden. Het coronavirus houdt behoorlijk huis in Nederland en de rest van de wereld.
En alles lijkt tijdelijk stil te staan. Ook LangstraatZon kreeg het al snel te verduren. Zo waren we genoodzaakt verschillende infoavonden over onze coöperatie te cancelen. Dit terwijl onze coöperatie
juist op dergelijke contactmomenten vaart; het is waar we onze nieuwe leden veelal aan ons binden. Maar het is niet anders. Net als alle andere Nederlanders hebben we de consequenties gewoonweg te aanvaarden en is de gezondheid van eenieder het allerbelangrijkste. En er zijn ook andere wegen die naar Rome leiden.
De werkzaamheden gaan door
We laten de moed dus allesbehalve zakken. De realisatie van het LangstraatZon-park zal vanwege
corona waarschijnlijk enige vertraging oplopen. Maar het park komt er, hoe dan ook! Op dit moment worden er zelfs voorbereidende werkzaamheden op het terrein uitgevoerd. En zo'n 30% van
de inschrijvingen is al gerealiseerd (we hebben 50% nodig om de opdracht voor uitvoering van het
projectplan te kunnen geven). Twee mijlpalen. Zéker in deze moeilijke tijd. Het geeft ons hoop. En
iets om naar uit te kijken. Een welkome ontwikkeling!
Ook wij als bestuur pakken door
Net als de werkzaamheden, zijn ook wíj als bestuur verdergegaan. Met het projectplan en de uitvoering ervan, bijvoorbeeld. We vergaderen tegenwoordig digitaal om diverse zaken te realiseren.
Zo...
•
•
•
•

is de aanvraag voor de milieuontheffing van de provincie opgesteld en in vooroverleg met de
provincie besproken;
zijn technische punten over de garantie voor het plaatsen van de panelen boven op de berg
met het installatiebedrijf met de beste aanbieding besproken;
zijn alle vragen van reeds ingeschreven deelnemers beantwoord;
is de gemeente gestart met het egaliseren en het doorspuiten van het terrein en het in goede
staat brengen van het drainagesysteem op de voormalige vuilstort (zie hieronder).

We blijven digitaal bereikbaar
In de afgelopen weken is gebleken hoe veerkrachtig de mens onder extreme omstandigheden is. We zien het om ons heen; bij familie, vrienden en kennissen. Maar ook de inwoners van
Gemeente Waalwijk zijn niet klein te krijgen. Dat merken we bijvoorbeeld aan de berichten in onze
LangstraatZon-mailbox; die blijven binnenstromen. Mensen die ook nu nog interesse hebben in
participatie in onze coöperatie.
De digitale mogelijkheden zijn gelukkig zodanig dat onze reis richting het zonnepark gewoon door
kan gaan. Zij het met de nodige aanpassingen. Maar met wat flexibiliteit komen we er wel. Daar
hebben wij overigens alle hulp bij nodig. Dus blijf je familie, vrienden, kennissen en buren alsjeblieft
vertellen over onze coöperatie en de vele voordelen ervan. Door deze nieuwsbrief door te sturen,
of ze op de hoogte te brengen per telefoon, e-mail, social media of vanaf die inmiddels zo bekende 1,5 meter afstand. Of doe er maar een metertje extra bovenop. We kunnen niet voorzichtig
genoeg wezen, vind je niet?
Alle voordelen nog eens op een rijtje
De voordelen van ons plan 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.
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 zonnepanelen.
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-Capelle en Waspik aan een groene omgeving.
Je draagt bij aan een beter milieu (volledig groene stroom).

Meer informatie? Bezoek onze website

Samen zetten we er de schouders onder
Wij streven ernaar om de planning voor de realisatie van het zonnepark verder in te vullen en ondertussen zo snel mogelijk meer dan 50% van het totale aantal deelnemers te werven. Zodra dat
punt bereikt is, kunnen wij opdracht geven voor het uitvoeren van het projectplan en de datum voor
productie van het duurzame zonnepark vaststellen. Met onze digitale informatiemiddelen en
jouw hulp hebben we er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken!
Vragen? Blijf ze vooral stellen!
We kunnen het niet genoeg benadrukken: wij blijven gewoon beschikbaar voor vragen. Voorlopig
niet meer in de setting van een infoavond, maar we zijn wel gewoon bereikbaar per e-mail. Dus
heb je vragen over de coöperatie of wil je weten wie de gezichten erachter zijn? Aarzel dan niet en
bericht ons gewoon via ons contactformulier. Wij staan als vanouds voor je klaar!

Rest ons nog iedereen heel veel sterkte, gezondheid en kracht toe te wensen in deze moeilijke tijden. Laten we hopen dat na regen ook weer zonneschijn komt...
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)

