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zonne-energie op de Weebosch
op veler verzoek zetten we even de informatie op een rijtje

Gezamenlijke inkoop zonnepanelen: initiatief Sep Theuws en Jan Hoeks
Sep Theuws en Jan Hoeks hebben hun daken volgelegd met zonnepanelen (tegenover de
kerk op de Weebosch). Ze kopen kwaliteit-panelen in in China en gebruiken Europese
regelapparatuur.
Ze richten zich op een terugverdientijd van 5-7 jaar.
Het werkt want Jan en Sep leveren al stroom terug aan het electriciteitsnet. Jan heeft onlangs
zijn installatie stevig uitgebreid en kan nu 3,5 kiloWatt opwekken.

Voorlichting
Jan en Sep geven lezingen / infoavonden over de praktijk van zonnepanelen en de
installatie, aangevuld met hun eigen ervaringen thuis. Dit met de bedoeling zonne-energie te
promoten en gezamenlijke inkoop- en plaatsingsinitiatieven te bevorderen. Samenwerken
loont en kennis is er om te delen.
Na succesvolle lezingen op de Weebosch en onlangs in Riethoven willen ze hun kennis ook ter
beschikking stellen aan andere mensen in de Kempen. Een lezing kan door een collegadorpsraad aangevraagd worden via dorpsraad de Weebosch (Jan Hoeks)
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jan Hoeks (jan.hoeks@deweebosch.nl).

Presentatie en rekenmodellen
De presentatie over zonnepanelen en zonne-energie is als powerpoint beschikbaar.
Ook is er een spreadsheet gemaakt waarmee iedereen zelf de basisberekeningen kan maken
om na te gaan hoe lucratief zonnepanelen voor hem / haar kunnen zijn. Om de spreadsheet
correct te kunnen invullen moet je wel eerst de presentatie goed doorlezen.
downloadinformatie:
presentatie
rekenblad zonnepanelen

www.deweebosch.org/dorpsraad/zonnepanelen_weebosch_2.ppt
www.deweebosch.org/dorpsraad/zonnepanelen_weebosch_2.xls

Plannen Kempengemeenten
Ondertussen zijn de gemeenten in onze streek (met Bergeijk voorop) ook goed bezig.
Onze gemeente heeft samen met de Kempengemeenten een deal gesloten met een
stichting om zonne-energie te promoten.
Kort door de bocht samengevat:
 Burgers kunnen via de stichting goedkoop aan zonnepanelen komen (voorlichting /
berekenen / kopen / installeren)
 Veel waar voor zo weinig mogelijk geld
 Het is nu eerst nog voor particulieren; overheidsgebouwen, scholen en buurthuizen
volgen later.
 De gemeente benadert op aanwijzing van de dorps en kernraden in elk van de
kernen enkele proefpersonen die (tegen de materiaalkosten) als proefkonijn / pilot /
voorbeeld willen dienen om zonnepanelen te promoten.
Meer weten we niet maar wat we hebben delen we. Het is allemaal nog in de voorbereiding.
Meer informatie is beschikbaar op het gemeentehuis. Wethouder Frank vd Meijden is de grote
promotor.

Coördinatie nodig?
Uit bovenstaande blijkt dat zonne-energie hot is (letterlijk!). En dat burgers en overheden
plannen maken en initiatieven nemen. Als dorpsraad juichen we dit toe maar we moeten wel
uitkijken dat er geen wildgroei ontstaat. Hiervoor moet e.e.a. geregeld worden. We vinden dat
dit niet de taak van de dorpsraad is. We kunnen veel maar we beperken ons
noodzakelijkerwijs tot de leefbaarheid in ons dorp. Daarom geven we de voorzet; anderen
mogen de bal in het doel trappen. Dorpsraad de Weebosch zal dit met haar collegadorpsraden in Bergeijk en de gemeente opnemen om te bevorderen dat er een goede
samenwerking en coördinatie gaat ontstaan tussen particulieren en overheid en dat de
informatie over zonne-energie in de Kempen met alles wat daarbij hoort gebundeld en
gezamenlijk wordt aangeboden. Misschien dat die nieuwe stichting daar iets mee kan.
Wij denken bijv. aan een website of een serie webpagina's (bijv. op de site van gemeente
Bergeijk) in combinatie met een zonne-blog en een Facebookpagina
(www.facebook/kempenzon)
In ieder geval iets wat interactief is en waar mensen en organisaties hun ervaringen aan toe
kunnen voegen.

zo zie je maar weer: …... op de Weebosch schijnt altijd de zon!
Dorpsraad de Weebosch
www.deweebosch.nl
dorsraad@deweebosch.nl

