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Stichting Zon op Oirschot 

creëert duurzame energie 

projecten in en om Oirschot. 

Twee zonnepaneelprojecten 

zijn al gerealiseerd en 

opereren in aparte 

coöperaties. Kijk op onze 

website hoe ook u kunt 

meedoen om Oirschot een 

beetje groener te maken en 

te profiteren van de zeer 

aantrekkelijke belasting-

maatregelen. Stichting Zon 

op Oirschot werkt voor u 

zonder winstoogmerk. 

www.zonopoirschot.nl   

 

Projecten in onderzoek 

 A58: zonnepanelen op de 

nieuwe geluidswallen 

 Zonnepanelen voor 

huurders bij woning-

corporaties 

 SDE project van 2400 

panelen op loodsen 

 Zonnepanelen op scholen 

 Stoppende veehouders; 

‘stal eraf, panelen erop’ 

 Eigen coöperaties voor 

woonwijken 

 Sociale windmolen 

 

57 huishoudens in Oirschot met ruim 1000 panelen (‘op het dak van een ander’) wekken nu al samen jaarlijks ca. 
250.000 kWh op en krijgen daarvoor de volledige energiebelasting terug van de overheid. Zie Postcoderoosregeling 

Mail uw vraag naar Zon op Oirschot zonopoirshot@gmail.com of bel 06-26 88 20 51 

Zon op Oirschot zoekt geschikte 

daken (huur 15 jaar) om minimaal 

300 panelen te kunnen plaatsen.  

Sociaal Progressief Oirschot 

organiseert een Energie-avond 

op 11 September in De Enck. 

Diederik Samson en andere 

sprekers zullen de noodzaak en 

de mogelijkheden tonen om de 

klimaat ambities van Nederland 

waar te maken. Veel energie 

thema’s komen aan bod. Een 

uitgelezen moment en kans om 

als Oirschotse gemeenschap én 

als gemeente in beweging te 

komen. Vertel later aan je 

(klein-) kinderen dat je erbij was 

toen het echt begon.  

 

Onze grote wens is om minder 

draagkrachtige woningeigenaren te 

laten participeren in het opwekken 

van duurzame energie en zo hun 

eigen energiekosten naar beneden 

te krijgen. 

Daarvoor moet een financiering 

worden opgezet, dat een borg van de 

gemeente nodig heeft.  

Help ons èn vooral deze doelgroep, 

door op uw eigen manier en 

middelen de gemeenteraad te 

overtuigen van deze noodzaak. Alle 

huishoudens moeten mee kunnen 

doen.  

We willen leven in een ‘inclusieve’ 

maatschappij. 

 

Een sociale windmolen (kleiner formaat dan langs de A58) draait voor de investeerders 

èn voor de gemeenschap, in de vorm van subsidies aan sociale doelen. De Stichting 

overweegt zo’n project. Daarvoor zijn investeerders nodig die obligaties kopen tegen 

een vaste vergoeding. En een lening van een bank waarvoor de gemeente een borg 

moet stellen. Afijn, een lange weg te gaan. Wordt vervolgd. 
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