
WAT?
Wij willen graag zonnepanelen boven de gezamenlijke parkeerterreinen in 
EVA-Lanxmeer realiseren en daarbij bijdragen aan de eerste stap richting 
een energieneutrale wijk. Dit is een voorinschrijving.
De voorinschrijvingen hebben we nodig om aan te geven dat er voldoende 
draagvlak is binnen de wijk om dit plan te realiseren. Bij de gemeente 
(vergunningverlener) en de provincie (subsidieverlener). Hierbij geef je 
een intentieverklaring om mee te doen. Pas als de plannen geheel zijn 
uitgewerkt, teken je definitief.

WAAR?
In de wijk EVA Lanxmeer zijn centrale parkeerterreinen. Wij willen starten 
op het parkeerterrein bij de Marsmanweg om met zonnepanelen en 
camera’s parkeren en energieopwekking te combineren en daarbij ook de 
sociale veiligheid te vergroten.

WAAROM?
Om de klimaatverandering af te remmen moeten we zo snel mogelijk 
komen tot reductie van de CO2 uitstoot. Dit vraagt inspanning van ons 
allemaal en op dit zonnepark kunnen we iedereen die duurzame en 
vooral lokale energieopwekking wil faciliteren. Door lid te worden van de 
coöperatie is er geen tussenschakel van andere partijen en kunnen we 
uiteindelijk goedkoper zelfstandig in onze energievoorziening worden. 

WIE?
Bewoners en bedrijven in Culemborg die niet hun volledige energiegebruik 
opwekken door (eigen) zonnepanelen of winddelen.
De investering zal € 250 of een veelvoud daarvan bedragen. Het 
streefrendement op je participatie is 3 tot 4% per jaar. De participatie heeft 
een looptijd van 10 tot 15 jaar en is tijdens de looptijd overdraagbaar. 

SAMEN     LOKAAL     IN EIGEN HAND

Wil je ons helpen met het realiseren van zonnepanelen op dit 
parkeerterrein? Schrijf je dan nu in!

ZONNEPARK MARSMANWEG
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FORMULIER VOORINSCHRIJVING

Met dit formulier kun je inschrijven om mee te doen in de investering van 
het Zonnepark Marsmanweg. Hierbij geef je een intentieverklaring om mee 
te doen. Pas als de plannen geheel zijn uitgewerkt, teken je definitief.
Meer informatie over de laatste ontwikkelingen van dit plan vindt je op de 
website van Vrijstad Energie op: www.vrijstadenergie.nl

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Intentie tot gewenste investering:         x € 250

Overige opmerkingen of tips om dit plan een stap verder te brengen:

Dit formulier kun je langsbrengen of opsturen naar:
Vrijstad Energie
Frederik van Eedenlaan 30
4103 WB Culemborg

info@vrijstadenergie.nl
0345-533097

Voor vragen kun je onder andere terecht bij de projectgroepleden:
Amar Sjauw En Wa - Windhorst:   amar@ecoengineers.nl 
Arjen Schamhart:     a@schamhart.com
Jan de Kock:      jan.dekock@holistico.nl
Sandra de Wolff:     sandra.dewolff@gmail.com

SAMEN     LOKAAL     IN EIGEN HAND
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Wil je ons helpen met het realiseren van zonnepanelen op de 
parkeerplaats? Schrijf je dan nu in!

ZONNEPARK MARSMANWEG


