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Ledencampagne KempenStroom van start
Vanaf 1 januari 2022 is de ledencampagne van KempenStroom van start gegaan. Ter
gelegenheid hiervan stond er op 8 januari een groot artikel over KempenStroom in het ED. Dit
leverde veel realties op en een stroom aan nieuwe leden. Artikel gemist? Lees het hier. Daarna
volgden in januari en februari nog publicaties in de plaatselijke weekbladen. Dit alles met de
bedoeling om iedereen bekend te maken met KempenStroom, met onze doelstellingen en
waar we voor staan. Doel voor de komende tijd is om KempenStroom nog meer onder de
aandacht van de inwoners van de Kempen te brengen. Help je ons daarbij? Vertel je vrienden
en bekenden over KempenStroom!
Inmiddels hebben we 93 leden: een mooie start van KempenStroom in 2022.

Website KempenStroom
Alle informatie over KempenStroom is te vinden op de website: www.kempenstroom.nl
Met regelmaat plaatsen we nieuwsberichten op de website, met daarin de laatste informatie.
Kijk hiervoor op de Homepage of op de nieuwspagina. Overigens plaatsen we deze
nieuwsberichten ook op onze Linkedin pagina.

OnlineEnergieWorkshop
Op 8 februari was er een OnlineEnergieWorkshop in samenwerking met bibliotheek de
Kempen. Als je deze gemist hebt, is deze terug te vinden op de website van
KempenStroom: OnlineEnergieWorkshop.
Er volgen dit jaar nog 2 OnlineEnergieWorkshops, namelijk op 5 april en op 7 juni. Te zijner tijd
volgt meer informatie over de inhoud en hoe je je kunt opgeven hiervoor.

Stand van zaken, de huidige projecten:
Zandoerle
Het eerste project dat KempenStroom gaat realiseren is een zonnedak met circa 1100
zonnepanelen op een bedrijvencentrum in Zandoerle. Er zijn 7 bedrijven benaderd om een
eerste offerte uit te brengen, daaruit zijn nu 2 bedrijven gekozen voor een meer gedetailleerde
offerte. In de loop van februari wordt een definitieve keuze gemaakt welk bedrijf het mag

realiseren. Inmiddels zijn we druk met de businesscase en worden voorbereidingen getroffen
voor de SCE (Subsidieregeling Cooperatieve Energieopwekking) aanvraag, de vroegere
'Postcoderoosregeling'.

Oirschot, zonnepark de Kriekampen
Het project in Oirschot, zonnepark de Kriekampen, wordt ontwikkeld in samenwerking met
TPSolar. De plannen voor dit zonnepark zijn ingeleverd bij de gemeente en er is een
omgevingsvergunning aangevraagd. Dit zonnepark beslaat ongeveer 20 hectare. De plannen
zijn afgestemd met alle omwonenden en er is veel tijd en energie gestoken in de
landschappelijke inpassing. Voor meer informatie, zie Projectpagina Kriekampen.

Reusel, zonnepark Laarakkerdijk
Bij dit project, van in totaal ruim 70 hectare, zijn meerdere projectontwikkelaars betrokken:
Solarfields, Xaam Solarfields, TPSolar en Eneco. Het afgelopen jaar hebben deze partijen
samen met KempenStroom plannen ontwikkeld voor de zonneparken aan de Laarakkerdijk. Dit
is zoveel mogelijk gebeurd in samenspraak met omwonenden en belangengroepen. Ook een
deskundigenpanel van de gemeente heeft intussen de plannen beoordeerd. Op 7 maart zullen
de projectontwikkelaars hun inrichtingsplannen toelichten voor de inwoners van Reusel,
vragen van inwoners beantwoorden en suggesties ter verbetering verzamelen. Voor meer
informatie over deze bijeenkomst, zie het nieuwsbericht hierover op de website . Meer
informatie over dit project is te vinden op de Projectpagina Laarakkerdijk.

Participeren
Voor leden is het waarschijnlijk rond medio 2022 mogelijk om KempenStroomDelen te kopen.
Hiermee kun je dus financieel participeren in de coöperatie. Met de opbrengsten van
KempenStroomDelen en met behulp van subsidies en externe leningen, onderneemt
KempenStroom in projecten voor de opwek van grootschalige duurzame energie.
KempenStroom streeft naar een goed rendement op de KempenStroomDelen. De ervaring van
andere energiecoöperaties laat zien dat rendementen van 3 tot 5% haalbaar zijn.

Help het nieuws van KempenStroom te verspreiden
Dit kun je op meerdere manieren doen:
Stuur deze nieuwsbrief door aan anderen die interesse hebben. Zij kunnen dan ook lid
worden van KempenStroom of zich opgeven als belangstellende.
Volg ons op Linkedin, Facebook of Instagram. Deel de KempenStroom berichten op je eigen
tijdslijn, zodat je contacten ook de berichten van KempenStroom kunnen lezen.
Zo werken we, volgens ons motto, samen aan de energietransitie:
Samenwerken voor meer Duurzame Energie!
Met duurzame groet,
Bestuur Coöperatie KempenStroom

