
Uitnodiging 
 
Beste lezer, 
 
Op 17 september 2020 heeft de gemeente Leudal drie locaties aangewezen voor de aanleg van 
zonneparken. Sindsdien zijn Lightsource bp, Solarfields en Sunvest bezig met de ontwikkeling van 
deze zonneparken.  
 
In het verleden hebben er een aantal communicatierondes plaatsgevonden, voornamelijk eind vorig 
jaar. Nadien heeft het ontwikkeltraject enige tijd stilgelegen, maar is deze de afgelopen maanden 
weer voortgezet door middel van gesprekken met omwonenden en belanghebbenden. 
Uw mening als omwonende of betrokkene is voor ons belangrijk en gebruiken wij om er een beter 
zonnepark van te maken. Ook houden wij u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. 
 
Graag willen wij u daarom uitnodigen voor een informatiemarkt over de drie projecten op woensdag 
8 september a.s. in gemeenschapshuis D’n Haammaeker te Neer.  
Om anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen is de avond opgeknipt in sessies van 45 
minuten met een maximum van dertig personen. De eerste sessie van de avond start om 18:00.  
U kunt zich voor één van de sessies aanmelden via de volgende link: 
https://datumprikker.nl/pxxiy6c4i5tyubmd 
Deze link is ook te benaderen via de projectpagina op de websites van de initiatiefnemers. 
 
Tijdens deze avond zal in worden gegaan op de actuele stand van zaken en ook zullen wij o.a. de 
laatste versie van de landschappelijke inpassing met u delen. Deze inpassing is mede na de 
gesprekken van afgelopen tijd verder ingevuld en vormgegeven. Ook is er de ruimte om vragen te 
stellen. De gemeente is aanwezig om eventuele procedurele vragen te beantwoorden.  
 
Wij willen graag alle inwoners van de gemeente Leudal de mogelijkheid geven deze informatiemarkt 
bij te wonen.  
Indien u als lezer van deze brief met meerdere personen uit één huishouden wilt komen verzoeken 
wij u, gezien de Covid-maatregelen, zich per persoon individueel aan te melden via bovenvermelde 
link. 
 
Wij begroeten u graag op 8 september in gemeenschapshuis D’n Haammaeker.  

Met vriendelijke groeten,  
 
Casper Cuppen   06-14607515 
Jetse Derks   06-14804489 
Marinda de Vries  06-82159100 
 

Namens de initiatiefnemers: Lightsource bp, Solarfields en Sunvest 

https://datumprikker.nl/pxxiy6c4i5tyubmd

