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Aan:  Omwonenden Landsardseweg en Oirschotsedijk  
Datum:  15 september 2022 
Betreft:  Uitnodiging derde informatiebijeenkomst  
 
 
Geachte mevrouw/mijnheer,   
 
Op dinsdag 18 oktober a.s. organiseren TPSolar en Kempenstroom een derde informatiebijeenkomst 
over ons zonnepark-initiatief bij de Landsardseweg. Graag nodigen wij u van harte uit om hieraan deel 
te nemen.  
 
Terugblik informatiebijeenkomst 5 juli 2022  
Op 5 juli 2022 hebben wij een tweede 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. Ook hebben de aanwezige gevraagd om aanvullend onderzoek ten aanzien van het 
geluidsonderzoek.  Alle informatie zoals getoond tijdens deze informatiebijeenkomst kunt u vinden op 
onze website, via www.tpsolar.nl/landsardseweg.  
 
Zonnepark-initiatief TPSolar en Kempenstroom 
De afgelopen tijd zijn wij aan de slag gegaan met het verder uitwerken van het ontwerp van Zonnepark 
Landsardseweg. Op 31 augustus hebben wij ons projectvoorstel ingediend bij de gemeente. Wij 
hebben op 14 september te horen gekregen dat de ingediende documenten zijn geaccepteerd. Ons 
project wordt nu door een commissie inhoudelijk beoordeeld. Wij laten u graag het ingediende 
ontwerp zien. Het geluidsonderzoek is inmiddels afgerond en wij hebben het rapport op 
www.tpsolar.nl/landsardeweg geplaatst, zodat u het kunt inzien. De resultaten van het 
geluidonderzoek worden tijdens de derde informatiebijeenkomst gepresenteerd door een expert van 
het onderzoekbureau. U kunt dan ook al uw vragen stellen. 
Tenslotte willen we u tijdens deze bijeenkomst informeren hoe u als omgeving kunt participeren en 
meeprofiteren.  
 
 WANNEER:   Dinsdag 18 oktober 2022 
 TIJD:    20:00 – 21:30 uur 
 LOCATIE:   Dorpshuis de Rosdoek 
 ADRES:                Kerkstraat 10, 5513 AP Wintelre 
 DOEL:   Informeren en meedenken over Zonnepark Landsardseweg 
 VOOR WIE:   Omwonenden, belangenorganisaties en overige geïnteresseerden              

 
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 “aanmelding 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 vóór deze bijeenkomst al met ons in gesprek? 
Met meerdere bewoners hebben wij al gesprekken gevoerd aan huis. 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 18 oktober a.s.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Team TPSolar  
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