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Een zonnige toekomst  | LangstraatZon 

 

Beste (toekomstige) LangstraatZon'er, 

 

Met deze nieuwsbrief brengen we je wederom op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

rondom ons Waalwijkse zonnepark. Neem er weer even de tijd voor, is ons advies. 

LangstraatZon heeft de vaart erin.  

De laatste dag van september vroegen we aan onze leden om een herbevestiging van hun 

inschrijving. Dit omdat we overgestapt zijn op een andere meer rendabele subsidieregeling.  

Binnen 2 weken heeft bijna 2/3e deel van de leden gereageerd. Zij schreven met elkaar in voor € 

505.000, voldoende voor fase 1 en een goed begin voor fase 2. 

 

Op basis van de verwachte totale eigen investering is er nog maar zo’n € 200.000 nodig.  De 

leden die nog moeten reageren hebben in het voorjaar ingetekend voor € 250.000.  Reageer dus 

snel want OP=OP. 

 

(Her-)bevestigen 

Enkele leden hebben aangegeven dat het niet lukt om met het toegezonden formulier te 

bevestigen. Normaal zou het formulier zich zelf moeten vullen met de eigen naam en het aantal 

gewenste certificaten. Met aanvinken en bevestigen zou het formulier dan verstuurd worden.  

Lukt het niet, stuur dan een e-mail naar info@langstraatzon.nl of bel even met Jan Sebregts, onze 

secretaris op 06-40400822. 

Doet u - om wat voor reden ook- liever niet meer mee, geef dit dan ook aan ons door via het 

zelfde mailadres. 

 

Wij willen graag snel door, reageer daarom liefst vóór 25 oktober.   

Hoe eerder uw reacties binnen zijn, des te eerder kunnen we met de bouw beginnen.  

Als alles gaat zoals gepland zijn we in april 2021 operationeel ! 

 

Nog inschrijven? 

Wilt u nog meedoen? Schrijf je dan in ieder geval in. De leden die al eerder hebben ingeschreven 

krijgen voorrang bij de toewijzing van de certificaten. Als er te veel inschrijvers zijn leggen we 

een wachtlijst aan. We hebben nog meer plannen, zoals de uitbreiding van het park op de taluds, 

dus ook leden op de wachtlijst kunnen straks deelnemen in een project. 

 

Vergunningen 

Tijdens de informatie-avonden in het voorjaar vertelden we dat we alle vergunningen rond 

hadden. 

De provincie wilde echter nog een “Hergebruiksplan” voor de oude vuilstort hebben. Dit plan is 

met medewerking van de gemeente Waalwijk en Arcadis opgesteld en in augustus door de 
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Provincie Noord Brabant definitief vastgesteld. Op dit moment zijn we dus helemaal klaar voor 

de bouw.  

Wel moeten we natuurlijk voldoen aan de eisen gesteld in de verleende vergunningen en 

daarvoor nog enkele uitwerkingsplannen maken. 

 

Veiligheidsklep 

Omdat de (her)bevestiging door de leden wat tijd kost en wij snel willen starten, is er bij de 

gemeente Waalwijk een overbruggingskrediet gevraagd.  Voor de bank wordt dit achtergestelde 

krediet beschouwd als eigen vermogen. Hiermee kunnen we dan voldoen aan de eis van de bank 

dat we 20% eigen vermogen inbrengen in het kapitaal van de coöperatie. 

Dit overbruggingskrediet is maximaal € 720.000 groot. Het loopt terug naar mate de leden 

inschrijven. Op dit moment zou de gemeente dus nog maar voor maximaal € 215.000 hoeven in 

te springen ( € 720.000 minus € 505.000 bevestigde certificaten). De verwachting is dat het 

gevraagde krediet niet nodig blijkt te zijn.  

Overigens moet de gemeenteraad hier nog wel zijn goedkeuring aan verlenen. Het college van 

B&W staat volledig achter het krediet. Hierdoor kan er tempo gemaakt worden en wordt bereikt 

dat de SDE-beschikking niet verloopt. 

 

Let op:  Misleiding door andere partijen 

Momenteel worden burgers van Waalwijk per post of e-mail ook benaderd door commerciële 

bedrijven die zonnepanelen proberen te verkopen of verhuren (o.a. Zelfstroom en Hallostroom) 

.  

De reclameteksten die ze gebruiken “Vervolg zonnepanelen project in de gemeente Waalwijk” 

hebben niets met ons project van doen. Laat u niet misleiden !  

Het project Dakenstroom van Casade is wel veilig. Huurders kunnen hier gewoon op intekenen. 

 

Ons zonnepark op de voormalige vuilstort aan de Gansoyensesteeg wordt gerealiseerd 

door LangstraatZon, de coöperatieve vereniging voor en door de burgers van Waalwijk.  Ons 

eigen zonnepark dus! 

 

Hoe gaat het verder 

Na de opdracht aan de bouwer moeten we een behoorlijke aanbetaling doen. Op dat moment 

vragen wij aan de leden om hun ledenkapitaal in te leggen. Zonopnederland die voor ons de 

administratie voert, zal dan een betalingsverzoek sturen. 

U wordt dus vooraf geïnformeerd wanneer u uw inleg gaat betalen. 

 

Uitbreiding bestuur 

Het huidige bestuur is een oprichtingsbestuur dat wordt bijgestaan door bestuursleden en 

projectleden van Langstraat Energie Coöperatie.  We willen het huidige bestuur graag 

uitbreiden. Bij voorkeur met leden die in het zonneparkproject van LangstraatZon investeren. 

Meld je bij belangstelling aan via info@langstraatzon.nl 
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Wie ga jij nog even aansporen? 

Spoor jij ook nog even je buren, familie en vrienden aan om deel te nemen aan LangstraatZon? 

Fantastisch! Dan gaan wij ondertussen door met de volgende activiteiten op onze planning. Zo 

is het zonnepark binnenkort een feit. We kunnen niet wachten! 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van LangstraatZon 

 

Albert Pols (voorzitter) 

Jan Sebregts (secretaris) 

Johan Broeders (penningmeester) 

 

Heeft u vragen? Stel ze bij voorkeur per e-mail via info@langstraatzon.nl of raadpleeg 

onze website. Je kunt uiteraard ook telefonisch contact met ons opnemen. Onze secretaris is 

bereikbaar via 06 404 008 22. 
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