
 

Nieuwsbrief 6 Coöperatie KempenStroom oktober 2022 

 

Informatiebijeenkomst: Meedoen met Zonnepark Kriekampen,  

woensdag 12 oktober van 20.00  – 21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur  

Sportpark De Kemmer, Bloemendaal 5 in Oirschot.  

Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt toelichting gegeven op Zonnepark Kriekampen en 

de rol die KempenStroom hierin speelt. Tevens wordt uitgelegd hoe leden te zijner tijd 

KempenStroomDelen kunnen kopen, waardoor ze in feite mede-eigenaar worden van het 

Zonnepark. TPSolar zal ook aanwezig zijn en een deel van de presentatie verzorgen.  

Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor omwonenden van Zonnepark Kriekampen, 

inwoners van Oirschot en andere Kempengemeenten, belangenorganisaties en overige 

geïnteresseerden.  

 

Voor meer informatie, kijk op: www.kempenstroom.nl. Voor vragen kan je mailen naar 

info@kempenstroom.nl  

 

Tot ziens op woensdag 12 oktober vanaf 19.30, we ontvangen iedereen met koffie en thee. 

 

 

Overzicht Zonnepark Kriekampen in Oirschot 

http://www.kempenstroom.nl/
mailto:info@kempenstroom.nl


Zomeravondmarkt in Oirschot 

Op 1 september stond KempenStroom met een stand op de Zomeravondmarkt. Doel was 

inwoners van Oirschot informatie te geven over Zonnepark Kriekampen. Ook zijn er veel 

folders uitgedeeld met uitnodiging voor informatieavond van 12 oktober in Oirschot. Het was 

een gezellige en druk bezochte markt, met voldoende belangstelling voor de stand van 

KempenStroom! 

c      

 

Stand van zaken Zonnepark Kriekampen, Oirschot 
De gemeente Oirschot heeft aangegeven dat er 3 zienswijzen zijn ingediend op de 

omgevingsvergunning voor Zonnepark Kriekampen. Deze zijn in behandeling genomen en op 

korte termijn hopen we te horen of de definitieve vergunning verleend is.  

Energiek Valkenswaard  

Grootschalige projecten kunnen niet rekenen op steun van de Gemeenteraad en zijn dan ook 

niet opgenomen in de Regionale Energie Strategie. Om de transitie in te vullen is de gemeente 

voorstander van kleinere initiatieven. Het Energiecollectief van de Schaapsloop werkt aan 

verduurzaming van het bedrijventerrein. Woningbouwcorporatie Woningbelang werkt 

systematisch met zonnepanelen op woningen. Met een groep leden en geïnteresseerden uit 

Valkenswaard heeft KempenStroom in de eerste helft van het jaar een aantal verdere ideeën 

ontwikkeld. Overleg met de nieuwe wethouder en de ambtenaren op 29 september heeft 

uitgewezen dat de gemeente open staat voor voorstellen van onze kant, hoe ieder van die 

ideeën pragmatisch aan te pakken. Met de betrokkenen in Valkenswaard zullen we per idee 

een plannetje opstellen en dat bespreken met de gemeente. Daadwerkelijke verkenning met 

omwonenden starten we wanneer de gemeente in principe positief staat tegenover een 

dergelijke verkenning.   

De inwoners van Valkenswaard tonen een toenemende belangstelling voor 

energiemaatregelen dichtbij huis. In de Kempengemeenten bestaat al de Vereniging 

KempenEnergie, met energieloketten, energieadviseurs, energieworkshops, energiemarkten. 

We zouden graag iets dergelijks in Valkenswaard opzetten, mensen die daar de schouders 

onder willen zetten zijn van harte welkom. 



We plannen weer een bijeenkomst van Energiek Valkenswaard wanneer we weten met welke 

verkenningen we aan de slag kunnen. 

Reacties, en verzoeken om contact zijn welkom via info@kempenstroom.nl   

 

KempenStroom, Leden 
We hebben inmiddels 149 leden en 139 belangstellenden. De leden en belangstellenden 

worden door middel van de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen van 

KempenStroom.  

 

Donatie Rabobank De Kempen   

 

We zijn heel blij met een mooie bijdrage voor Coöperatie KempenStroom die we gekregen 

hebben uit het Coöperatieve Fonds van Rabobank De Kempen.  

Rabobank De Kempen heeft een bedrag van € 2.500,-  gedoneerd aan Coöperatie 

KempenStroom. Dit bedrag is bedoeld voor de opbouw van de organisatie/naamsbekendheid 

en het opzetten van projecten.  

 

Eerste ALV van KempenStroom, 20 oktober in Eersel 
Afgelopen week is er een vooraankondiging verstuurd aan alle leden van KempenStroom over 

de eerste Algemene Ledenvergadering van Coöperatie KempenStroom, op donderdag 20 

oktober, in de Muzenval in Eersel.  

Tijdens de ALV wordt onder andere aandacht besteed aan het ontstaan van Coöperatie 

KempenStroom, de huidige stand van zaken, het financieel participeren en de lopende 

projecten. Na afloop van de ALV is er per project meer informatie en toelichting door 

bestuursleden van KempenStroom.  

Deze week wordt de uitnodiging voor de ALV met daarin de agenda verstuurd aan de leden. 

We hopen veel leden te zien op 20 oktober tijdens de ALV. 

 

Online Energieworkshops, 31 oktober en 15 december 

Dit najaar organiseert KempenEnergie in samenwerking met bibliotheek de Kempen weer 

online energieworkshops.  Twee van die workshops neemt coöperatie KempenStroom voor 

haar rekening: op maandag 31 okt gaat het over Zonnepark Kriekampen in Oirschot. Voor 31 
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oktober kan je je opgeven via deze link. De volgende online energieworkshops is op donderdag 

15 december en gaat waarschijnlijk over de zonneparken in Reusel. 

 

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  

 

 

https://kempen.op-shop.nl/5718/onlineenergieworkshops-voor-iedereen-die-wil-verduurzamen/31-10-2022
https://www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-lidmaatschap/
https://www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-lidmaatschap/
https://www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-interesse/
https://www.linkedin.com/company/kempenstroom/
https://www.facebook.com/KempenStroom-107517908421188/
https://www.instagram.com/kempenstroom/

