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Aan:  Omwonenden Kriekampen 

Datum:  donderdag 26 augustus 2021 

Betreft:  Tweede informatieavond zonnepark-initiatief Kriekampen 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Op dinsdagavond 14 september a.s. organiseert TPSolar een tweede informatieavond over zonnepark-

initiatief Kriekampen. Graag nodigen wij u van harte uit om hieraan deel te nemen.  

 

De tweede informatieavond vindt net als de eerste informatieavond van 22 juli plaats in Sportcentrum 

de Kemmer, in Oirschot. Tijdens deze avond presenteren wij onder andere het laatste ontwerp van het 

zonnepark, dat is aangepast aan de hand van de verschillende ontwerptafels van de eerste 

informatieavond en de gevoerde keukentafelgesprekken. Ook zullen de thema’s financiële participatie, 

lokaal eigendom, en de samenwerking met coöperatie KempenStroom verder worden toegelicht.  

 

❖ WANNEER:   Dinsdag 14 september  

❖ TIJD:    19:00 – 21:00 uur  

❖ LOCATIE:   Sportcentrum de Kemmer 

❖ ADRES:   Bloemendaal 5 

5688 GP Oirschot 

❖ DOEL:   Informeren en meedenken over Zonnepark Kriekampen 

❖ VOOR WIE:   Omwonenden Kriekampen, inwoners, belangenorganisaties  en  

                                           overige geïnteresseerden 

 

Net als tijdens de eerste avond in juli, hebben wij ook nu i.v.m. het coronavirus verschillende 

maatregelen genomen om deze informatieavond op een veilige manier te kunnen organiseren. 

 

Aanmelden 

Stuur een e-mail naar info@tpsolar.nl met in de titel “aanmelden tweede informatieavond 

Kriekampen” of neem telefonisch contact met ons op via 023 741 01 44.  

 

Achteraf ontvangen alle omwonenden en overige aanwezigen een uitgebreid verslag van de avond 

samen met de getoonde informatie. 
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Bent u verhinderd op 14 september?  

Wij willen graag zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om bij een informatieavond over het 

zonnepark-initiatief Kriekampen aanwezig te kunnen zijn. Bent u op 14 september verhinderd? Dan 

hebben wij ook nog andere mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan: 

- Een gesprek bij u thuis;  

- Een digitale informatieavond op dinsdag 21 september.  

 

Stuur een e-mail naar info@tpsolar.nl of neem telefonisch contact met ons op via 023 741 01 44 om u 

hiervoor aan te melden. 

 

Wilt u meer weten?  

Op www.tpsolar.nl/kriekampen hebben wij een projectpagina aangemaakt met aanvullende 

informatie. Hier vindt u ook alle getoonde informatie van de eerste informatieavond in juli.  

 

Mocht u verder vragen hebben over deze bijeenkomst of over deze brief dan kunt u uiteraard altijd 

contact met ons opnemen.  

 

Hopelijk kunnen wij elkaar dinsdagavond 14 september a.s. (weer) zien en spreken! 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens TPSolar  

 

 

 

Emma Hendriks  
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