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ALV ledenvergaderingen 

De ledenvergaderingen van 

de ZoO coöperaties 

Geeneindseweg 8 en Notel 

53 zijn via mail en internet 

afgewikkeld. Sober en 

ongezellig, maar toch 

noodzakelijk vanwege de 

jaarcijfer verplichtingen. 

Wanneer er een vaccin is…. 

dan halen we het menselijke 

contact dat we zo missen 

weer dubbel en dwars in. 

Houdt vol! 

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

 

Corona maakt ambities en projecten ondergeschikt aan onze veiligheid en andere prioriteiten. Agrariërs die 

overwegen hun daken ter beschikking te stellen, nemen even geen besluit, omdat ook CO2 en stikstof de wet- en 

regelgeving overhoop gooien. Omzetverlies zorgt voor uitstel van investeringen. Kortom de gemeenschap is op zoek 

naar nieuw evenwicht. De energie plannen van de Gemeente, van de regio, de centrale overheid en van de EU vechten 

om aandacht en draagvlak. En ondertussen probeert de Stichting Zon op Oirschot mensen en middelen te mobiliseren 

om de kleine projecten gewoon door te laten gaan. De relatieve radiostilte laat onvermoed dat de Stichting vele ijzers 

in diverse vuurtjes heeft liggen. Eens worden deze vruchten geplukt, op weg naar een groener Oirschot.            

Hieronder een momentopname. 

Het 3e project wordt 

weer een manege 

Er is overeenstemming met 

de dak-eigenaar. De 

subsidie is nu bij de 

Gemeente aangevraagd om 

de draagkracht van het dak 

voor de zonnepanelen te 

laten her-berekenen. We 

mikken er op dat we in 2020 

nog kunnen starten met de 

werving voor de ca. 300 

zonnepanelen, waarmee we 

weer ca. 20 gezinnen 

kunnen bedienen. 

Verbreding A58 
 

De verbreding van de A58 is 

minstens een jaar 

uitgesteld, maar het 

plannen maken gaat 

gewoon door. Zon op 

Oirschot is in overleg met 

RWS voor het plaatsen van 

zonnepanelen op de 

geluidschermen of –wallen. 

Een kwestie van een lange 

adem.                                                   

Overige projecten in wording 

 ‘Op Rozen’: het financieel toegankelijk maken van energie 
opwekking voor minder draagkrachtigen. 

 Samenwerking met Oirschotse ondernemers 

 Zonnepanelen op een zeer groot industrieel dak. 

 We voeren gesprekken met de parochie 

 Met RWS innovatieve herbouw verzorggingsplaats ‘Kloosters’ 
 

De ledenvergaderingen van de ZoO coöperaties Geeneindseweg 8 en 

Notel 53 zijn via mail en internet afgewikkeld. Sober en ongezellig, 

maar toch noodzakelijk vanwege de jaarcijfer verplichtingen. 

Wanneer er een vaccin is…. dan halen we dat menselijke contact dat 

we zo missen weer dubbel en dwars in. 

Houdt vol! 

Zon op Oirschot is deelnemer 

geworden van de gezamenlijke 

LEC’s in de MRE regio 

(momenteel 20 Lokale Energie 

Coöperaties) 

De Gemeente Oirschot heeft nu een start gemaakt met het uitrollen van haar beleid ‘Grootschalige opwekking zon 

en windenergie’. Twee gebieden voor de aanleg van zonneweiden zijn voor het indienen van plannen opengesteld.  

Zon op Oirschot is daar zeker niet op tegen – zal waar mogelijk bijdragen aan het succes – doch geeft zelf voorrang 

aan de plaatsing van zonnepanelen op de vele daken die nog ruim beschikbaar zijn (prioriteit volgens de Zonneladder). 

mailto:zonopoirschot@gmail.com

