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Omwonenden Landsardseweg en Oirschotsedijk
16 juni 2022
Uitnodiging tweede informatiebijeenkomst

Geachte mevrouw/mijnheer,
Op dinsdag 5 juli a.s. organiseert TPSolar een tweede informatiebijeenkomst over een zonneparkinitiatief bij de Landsardseweg. Graag nodigen wij u van harte uit om hieraan deel te nemen.
Terugblik informatiebijeenkomst 24 mei 2022
Op 24 mei 2022 hebben wij een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd. Het doel van deze avond
was om het gesprek aan te gaan en inbreng te verzamelen uit de directe omgeving voor het ontwerp
van het zonnepark. Alle informatie zoals getoond tijdens deze informatiebijeenkomst kunt u vinden op
onze website, via https://www.tpsolar.nl/landsardeweg.
Zonnepark-initiatief TPSolar
De afgelopen weken zijn wij aan de slag gegaan met het verder uitwerken van het ontwerp van
Zonnepark Landsardseweg. In de gesprekken met de huishoudens die het dichtste bij het zonneparkinitiatief wonen, is afgesproken dat wij geen zonnepanelen binnen de eerste 150 meter van de
Landsardseweg gaan plaatsen. Het aangepaste ontwerp willen wij graag tijdens een tweede
informatiebijeenkomst presenteren. Tijdens deze tweede bijeenkomst informeren wij alle
omwonenden over het zonnepark en over hoe u als omgeving kan participeren en meeprofiteren.
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WANNEER:
TIJD:
LOCATIE:
ADRES:
DOEL:
VOOR WIE:

Dinsdag 5 juli 2022
20:00 – 21:30 uur
Dorpshuis de Rosdoek
Kerkstraat 10, 5513 AP Wintelre
Informeren en meedenken over Zonnepark Landsardseweg
Omwonenden, belangenorganisaties en overige geïnteresseerden

Na de laatste eventuele op- en aanmerkingen zal er een plan gemaakt worden wat vervolgens in de
vorm van een eerste projectvoorstel bij de gemeente zal worden ingediend.
Aanmelden
Wij verzoeken u om zich voor deze informatiebijeenkomst aan te melden door een e-mail te sturen
naar info@tpsolar.nl met in de titel “aanmelden informatiebijeenkomst Zonnepark Landsardseweg”
plus uw naam en adres. Ook kunt u zich telefonisch aanmelden via 023 741 01 44 of per post naar
Provincialeweg 80 D, 5503 HJ Veldhoven t.a.v. TPSolar.
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Achteraf ontvangen zowel alle aanwezigen, als niet-aanwezigen, een uitgebreid verslag van de
bijeenkomst samen met de getoonde informatie.
Wilt u voor deze bijeenkomst al met ons in gesprek?
Met meerdere bewoners hebben wij al gesprekken gevoerd bij hun thuis aan de keukentafel. Mocht u
dit ook nog willen, laat het ons dan vooral weten. Dit geeft u ook de mogelijkheid om één-op-één uw
zorgen, wensen of vragen met ons te bespreken. U kunt dit bij ons aan geven door een e-mail te sturen
naar info@tpsolar.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 023 741 01 44.
Mocht u verder vragen hebben over deze bijeenkomst of over deze brief, dan kunt u uiteraard altijd
contact met ons opnemen.
We zien en spreken u graag op dinsdag 5 juli a.s.
Met vriendelijke groet,

Team TPSolar
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