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Zonnepark N18 Eeltinkveld

Geachte heer, mevrouw,
Pure Energie en de Energiecoöperatie Haaksbergen houden u graag op de hoogte van de
ontwikkelingen van Zonnepark N18 Eeltinkveld. Nieuws over het zonnepark en de laatste
stand van zaken leest u in deze nieuwsbrief.

Idee Zonnepark N18 Eeltinkveld
Duurzaam energiebedrijf Pure Energie heeft samen met de Energiecoöperatie Haaksbergen
een idee voor een zonnepark in Haaksbergen, langs de N18 ter hoogte van de Lintelerweg. Wij
vinden het belangrijk om de omgeving van het zonnepark goed te informeren. Daarom zijn wij
op 3 december de omgeving ingegaan om direct omwonenden te informeren over dit idee. Op
14 december is er voor deze omwonenden een informatieavond georganiseerd. De komende
tijd werken we het idee verder uit.

Presentatie en verslag informatieavond
Op 14 december is er voor direct omwonenden een informatieavond georganiseerd in

Kulturhus Haaksbergen. Deze is goed bezocht, met inachtneming van de geldende
voorschriften. Er zijn verschillende vragen gesteld.
Tijdens deze informatieavond is er een presentatie gegeven. Ook is er een verslag van de
avond gemaakt. Beide kunt u downloaden op deze pagina op de website.

Participatie via de Energiecoöperatie Haaksbergen
Tijdens de informatieavond heeft de Energiecoöperatie
Haaksbergen invulling gegeven aan het belang van de
lokaal opgewekte duurzame energie voor
Haaksbergen. De Energiecoöperaties Haaksbergen
(ECH) is ontstaan uit een initiatief van Haaksbergse
ondernemers en inwoners, Provincie Overijssel,
Waardemakers, Natuur en Milieu Overijssel en de
gemeente Haaksbergen om Haaksbergen in 2050 energieneutraal te maken.
De Energiecoöperatie Haaksbergen zet in op het besparen van energie, het zelf opwekken van
duurzame energie en het collectief inkopen van duurzame elektriciteit. Dit doen we samen
met en voor de leden van de coöperatie. Het doel is om alle opbrengsten ook daadwerkelijk in
Haaksbergen te houden.
De ECH heeft niet als doel winst te maken. De inkomsten worden geïnvesteerd in nieuwe
lokale duurzame projecten. De ECH heeft slechts één doel: samen de handen uit de mouwen
steken voor het verduurzamen van het mooie Haaksbergen.
De nieuwe website van Energiecoöperatie Haaksbergen is sinds 1 januari 2021 online,
boordevol met actuele informatie: www.energiecooperatiehaaksbergen.nl.
Daarnaast is ECH ook te volgen via:
Facebook
LinkedIn
Twitter

Werkgroep
We vinden het belangrijk om de wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten
doorklinken in het zonnepark. Daarom is tijdens de informatieavond een oproep gedaan om
deel te nemen aan de werkgroep. Hier zijn een aantal reacties op gekomen. Ook zijn een aantal
organisaties zoals buurtschap Brammelo en natuur- en milieuverenigingen benaderd. Hier is
positief op gereageerd, waardoor de werkgroep bestaat uit inwoners en vertegenwoordigers
van personen en organisatie. In de werkgroep worden onderwerpen besproken als
landschappelijke inpassing van het zonnepark, de inrichting van het omgevingsfonds,
mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap en de uitvoering van de werkzaamheden.
De eerste bijeenkomst van de werkgroep vond (digitaal) plaats op woensdag 13 januari 2021.
Er is actief meegedacht en gediscussieerd. Met deze input gaan de initiatiefnemers aan de
slag, onder andere met het landschappelijk inpassingsplan. Het verslag en de presentatie
verschijnen binnenkort op de website.

Energiecoöperatie Haaksbergen zoekt vrijwilligers
Het bestuur en de werkgroepen van Energiecoöperatie Haaksbergen bestaan uit vrijwilligers
die zich stuk voor stuk belangeloos inzetten. Op dit moment is de coöperatie op zoek naar een
penningmeester en een vertegenwoordiger vanuit LTO voor zitting in het bestuur. Hebt u
belangstelling of kent u iemand? Neem dan contact op met Peter Bos (voorzitter
Energiecoöperatie Haaksbergen) via het contactformulier op de website.
U mag natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@energiecooperatiehaaksbergen.nl.

Aanmelden nieuwsbrief
Wij vinden het belangrijk om de omgeving van het zonnepark goed op de hoogte te houden
van alle ontwikkelingen. Kent u mensen in de omgeving van het zonnepark die geïnteresseerd

zijn in de nieuwsbrief, maar zich nog niet hebben aangemeld voor deze nieuwsbrief? Stuur
deze nieuwsbrief dan gerust aan hen door. Zij kunnen zich ook zelf aanmelden via de website
www.zonneparkn18eeltinkveld.nl.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen via
info@zonneparkn18eeltinkveld.nl of telefonisch op 053 434 1200. Via onze nieuwsbrief en
website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond Zonnepark N18 Eeltinkveld.
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