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Informatiebrief  

Bouw van Zonnepark Lungendonk 

TPSolar 
 

Lijnden, 13 augustus 2021 
 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Halverwege februari stuurden wij u de eerste informatiebrief toe omtrent de bouw van het 

zonnepark aan de Lungendonk 20. Graag willen wij u middels deze brief opnieuw informeren 

over de huidige stand van zaken en werkzaamheden.  

 

Eerder lieten wij u per brief weten dat het zonnepark grofweg in drie fasen wordt gerealiseerd: 

de voorbereiding, de daadwerkelijke bouw en de afwerking en oplevering. Het afgelopen 

halfjaar zijn er in het kader van Fase 1 (de voorbereiding) verschillende werkzaamheden 

uitgevoerd. Deze fase is inmiddels afgerond.  

 

De komende periode gaan wij starten met fase twee, de bouw van het zonnepark. 

Uitgangspunt is de laatste plantekening op de laatste pagina. Wij verwachten de bouw in 

ongeveer 4 maanden af te ronden. Daarna start fase 3, de afwerking en oplevering. In deze 

fase zullen o.a. testen en kwaliteitscontroles door meerdere instanties worden uitgevoerd en 

de bouwplaats worden opgeruimd 

 

NB: Deze planning geldt voor zover de weeromstandigheden het toelaten. Bij dagen met zeer 

nat weer en/of vorst kunnen de werkzaamheden worden opgeschoven. Voor een dergelijk 

groot bouwproces zijn wij ook afhankelijk van de productiecapaciteit en levermogelijkheden 

van alle toeleveranciers. Ontwikkelingen omtrent het coronavirus zouden daarom ook nog 

enige wijzigingen in deze planning aan kunnen brengen.  

 

Contact met TPSolar  

Mocht u tijdens de uitvoering vragen hebben of (acute) problemen ondervinden, dan kunt u 

contact opnemen met ons hoofdkantoor op 023 – 241 01 44 of via info@tpsolar.nl.  
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Tenslotte 

Uit veiligheidsoverwegingen is er tijdens de bouw voor u helaas geen toegang tot het terrein 

binnen de hekwerken. Wel zijn wij voornemens om na de bouw een rondleiding te organiseren 

voor de hele buurt. U wordt hiervoor te zijner tijd natuurlijk uitgenodigd.  

 

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Team TPSolar  

 

 

 

 

 

HERINNERING: Financiële participatie door ZonObligaties 

 

De financiering van Zonnepark Lungendonk TPSolar wordt voor een deel opgehaald met 

burgerparticipatie via ZonnepanelenDelen: het grootste platform voor investeringen in zonne-energie. 

Burgers investeren hier in zonne-energieprojecten naar keuze via ZonObligaties op naam, de 

zogenaamde ‘ ZonneDelen’.  

 

Voor Zonnepark Lungendonk TPSolar is investeren mogelijk vanaf €25 euro met een looptijd van 15 jaar 

met lineaire aflossing (jaarlijks 1/15e) en een variabel rendement van 3% tot 4% gekoppeld aan de 

daadwerkelijke stroomproductie.  

 

Met de gemeente is afgesproken dat inwoners van Gemeente Someren voorrang krijgen bij de 

inschrijving. Zij hebben 28 dagen de tijd om te investeren. Een paar weken geleden heeft u van 

ZonnepanelenDelen als direct omwonenden van Zonnepark Lungendonk TPSolar hier een brief over 

ontvangen. In deze brief stond ook een persoonlijke vouchercode voor een gratis ZonneDeel t.w.v.  

€25 euro. U heeft nog tot en 20 augustus de tijd om deze te verzilveren.  

 

Op www.zonnepanelendelen.nl/lierop vindt u alle informatie over dit project. U kunt hier ook terecht 

voor meer informatie over ZonnepanelenDelen en om uw gratis ZonneDeel te verzilveren. 

 

http://www.zonnepanelendelen.nl/lierop
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Ingang 

Hekwerk 

Halfverharde weg 

Tijdelijk bouwterrein (binnen hek) 

Tijdelijk bouwterrein (buiten hek) 

Opslagcontainer reservemateriaal 

Trafo/omvormerstation 

Inkoopstation Enexis (‘meterkast’) 

Actuele bouwtekening 

Legenda 

 

 


