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Aan:  Omwonenden Kriekampen 

Datum:  vrijdag 2 juli 2021 

Betreft:  Informatieavond zonnepark-initiatief Kriekampen 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Op donderdag 22 juli a.s. organiseert TPSolar een informatieavond over zonnepark-initiatief 

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

 

TPSolar werkt samen met acht grondeigenaren aan een zonnepark-initiatief in Kriekampen. De 

afgelopen weken hebben wij verschillende keukentafelgesprekken gevoerd met omwonenden. Graag 

zouden wij nu een openbare informatieavond willen organiseren, omdat de huidige 

coronamaatregelen het toelaten. Tijdens deze avond informeren wij u over het zonnepark en gaan wij 

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

meeprofiteren.  

 

Het coronavirus brengt momenteel nog steeds enkele uitdagingen met zich mee en wij voelen net als 

iedereen de verantwoordelijkheid om ons te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de overheid. 

Wij hebben daarom verschillende maatregelen genomen om deze informatieavond op een veilige 

manier te kunnen organiseren. 

 

❖ WANNEER:   Donderdag 22 juli 

❖ 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 

 

Aanmelden 

Stuur een e-mail naar info@tpsolar.nl met in de titel “aanmelden 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 22 juli?  

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 22 juli verhinderd? Dan hebben 

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

- Een gesprek bij u thuis;  

- Een tweede informatieavond bij Sportcentrum de Kemmer op dinsdag 14 september; 

- 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. 

 

Voor de volledigheid ontvangt u eind augustus van ons een uitnodiging voor deze bijeenkomsten. Ook 

zullen wij u dan verder informeren over de inhoud van deze bijeenkomsten.  

 

Samenwerking met coöperatie KempenStroom 

Voor het zonnepark Kriekampen wordt momenteel een samenwerking opgezet met de cooperatie 

KempenStroom. KempenStroom is een onderdeel van de vereniging KempenEnergie, onder meer 

bekend van het EnergieLoket in Oirschot. KempenStroom laat burgers en bedrijven participeren in 

grootschalige energieopwekking in de Kempen. Leden van KempenStroom kunnen meedoen in het 

project de opwekking van duurzame energie bevorderen en er zelf ook profijt van hebben. Daarnaast 

wordt een deel van de winst gebruikt voor het steunen van maatschappelijke doeleinden en het 

stimuleren van duurzame ontwikkelingen. De coöperatie KempenStroom zal om deze reden ook 

aanwezig zijn tijdens de informatieavonden van Zonnepark Kriekampen. 

 

Wilt u meer weten?  

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

informatie. Deze informatie zullen wij actualiseren.  

 

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 donderdagavond 22 juli a.s. zien en spreken! 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens TPSolar  

 

 

 

Emma Hendriks 
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