SA MEN

LO KA A L

IN E I G E N H A N D

OPENING ZONNEDAK EN LAADPLEIN CULEMBORG
Overdekt parkeren en tegelijk je elektrische auto opladen met stroom van de panelen
op de overkapping die je zelf financiert? Dat kan in de ecologische wijk EVA-Lanxmeer
in Culemborg waar op een collectieve parkeerplaats het eerste coöperatief ontwikkelde
zonnedak met laadplein van Nederland is gebouwd.

Op woensdag 22 mei 2019 vindt de opening van het Zonnedak en Laadplein van Coöperatie
Vrijstad Energie plaats. Tijdens deze feestelijke opening geeft Siward Zomer ons inspiratie
door ons mee te nemen in de wereld van de lokale energiecorporaties. Ook wordt er een
korte terugblik gegeven over hoe dit project tot stand is gekomen en wat de vervolgstappen
zijn. Kortom laat u inspireren tijdens deze bijeenkomst over hoe de invulling van de
energietransitie samen met bewoners, overheden en experts in de praktijk wordt opgepakt.

PROGRAMMA 22 MEI 2019
15:30
16:00
16:05
16:20
16:30
16:40
16:55

Inloop met koffie en thee
Introductie door dagvoorzitter Jeroen Windhorst
Keynote Siward Zomer, Directeur ODE Decentraal
(Organisatie voor Duurzame Energie)
Ontstaan Zonnedak en Laadplein van Vrijstad Energie door Amar Sjauw En Wa
Rol van de gemeente door Joost Reus, wethouder energie, klimaat, water en 		
mobiliteit
Feestelijke opening Zonnedak en Laadplein
Borrel met hapjes
Hierbij is er de gelegenheid om meer informatie te krijgen over Vrijstad Energie en
CoöperatieAuto

Dit zonnedak en laadplein met elektrische deelauto’s pakt een breed maatschappelijk
vraagstuk op. Daarom vragen wij u deze uitnodiging door te sturen naar geïnteresseerden van
(energie)coörporaties, gemeenten, provincies, bedrijfsleven, kennisinstellingen, etc.
Om voldoende drankjes en hapjes voor te bereiden kunt u zich voor deze bijeenkomst
aanmelden via sandra@vrijstadenergie.nl. De locatie is het beste bereikbaar per openbaar
vervoer. Zie de volgende pagina voor de locatie en routebeschrijving.
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LOCATIE
Zonnedak en Laadplein aan het Jan Wolkershof
Hendrik Marsmanweg
4103 WS Culemborg
De locatie is het beste bereikbaar per openbaar vervoer, ongeveer 6 minuten lopen vanaf
station Culemborg.
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