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Aan:  Omwonenden Landsardseweg en Oirschotsedijk  

Datum:  donderdag 5 mei 2022  

Betreft:  Uitnodiging informatiebijeenkomst  

 

 

Geachte heer, mevrouw,     

 

Op 24 mei a.s. organiseren TPSolar en Coöperatie KempenStroom een informatiebijeenkomst over een 

zonnepark-initiatief bij de Landsardseweg. Graag nodigen wij u van harte uit om hieraan deel te 

nemen.  

 

Aanleiding 

Gemeente Eersel wil in 2030 0,055 Terawattuur (TWh) aan duurzame energie opwekken, om in 2050 

uiteindelijk energieneutraal te zijn. Om dit te behalen moeten er een aantal belangrijke stappen 

worden gezet. De gemeente zet daarom in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook 

op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken.  

 

Het bouwen van zonneparken wil de gemeente vooralsnog beperken tot één gebied, in Wintelre. Dit 

wordt ook wel een zoekgebied genoemd. In december 2021, januari en februari 2022 heeft de 

gemeente hierover meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd. Nu hebben initiatiefnemers 

(zoals TPSolar) tot 31 augustus 2022 de tijd om een projectvoorstel voor een zonnepark in dit gebied 

bij de gemeente Eersel indienen.     

 

Zonnepark-initiatief TPSolar 

Samen met u, de gemeente en andere belanghebbenden wil TPSolar het plan voor een zonnepark de 

komende maanden verder vorm gaan geven. Burgercoöperatie KempenStroom zet zich er voor in dat 

inwoners zoals u betrokken worden bij de ontwikkeling van grootschalige energie projecten en daarvan 

kunnen meeprofiteren en participeren.  

 

Graag willen wij daarom samen met KempenStroom een algemene informatiebijeenkomst 

organiseren. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij alle omwonenden over het zonnepark en gaan 

wij graag met u in gesprek over het ontwerp van het zonnepark en hoe u als omgeving kan participeren 

en meeprofiteren.  

 

❖ WANNEER:   Dinsdag 24 mei 2022 

❖ TIJD:    19:00 t/m 20:30 uur  

❖ LOCATIE:   St. Gemeenschapshuis de Rosdoek 

❖ ADRES:                Kerkstraat 10, 5513 AP Wintelre 

❖ DOEL:   Informeren en meedenken over Zonnepark Landsardseweg 
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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. 

 

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 een aantal bewoners hebben wij al zogeheten keukentafelgesprekken gevoerd. 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. 

 

Mocht u vragen hebben over Coöperatie KempenStroom of wilt u daarvan lid worden, dan kunt u 

contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@kempenStroom.nl of telefonisch contact op te 

nemen met Lisanne Leenaerts via 06 18 55 29 90.  

 

We zien en spreken u graag op 24 mei a.s.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Team TPSolar en Coöperatie KempenStroom 
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