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Nieuwsbrief van Zon op Leiderdorp

Beste mede-Leiderdorper,
U krijgt deze mail omdat u belangstelling heeft getoond voor het initiatief van Zon op Leiderdorp om collectief zonnepanelen op
grote (gemeente)daken te leggen. Middels deze mail willen we u op de hoogte houden van onze vorderingen. Het project gaat
minder snel dan we zelf soms zouden willen, maar er is wel degelijk allerlei vooruitgang te melden.

Voortgang
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we op allerlei vlakken weer vooruitgang geboekt.
Wegens grote belangstelling hebben we de inschrijving voor ons eerste project afgesloten en een nieuwe inschrijvingsproject
geopend onder de werktitel “wachtlijst”.
lees meer

1

Andere daken
Omdat de belangstelling, net als onze eigen ambitie, groter is dan het dak van de gemeentewerf, kijken we ook naar andere
daken. We zijn ook daarover in overleg met de gemeente, maar ook met particulieren. We zijn in deze gesprekken nog niet ver
genoeg om hier al details daarover te vermelden.
lees meer

Klimaatakkoord
U heeft het ongetwijfeld gehoord: er is een nieuw klimaatakkoord in Nederland. Dit heeft op allerlei vlakken consequenties. Ook
voor projecten als het onze: omdat er gesleuteld wordt aan de energiebelasting op elektriciteit, heeft dat gevolgen voor de
terugverdientijd van zonnepanelen in het algemeen en die van ons in het bijzonder.
lees meer

2

Vakantie
De zomerperiode is aangebroken. Helaas kunnen we nog niet met zonnepanelen profiteren van de zon, maar het bestuur gaat wel
op andere manieren van de zon genieten (tijdens het schrijven van deze tekst komt de regen overigens met bakken uit de hemel,
maar dit terzijde). We lezen onze mail wel af en toe.
lees meer

Nieuws
Juli 2019
Voortgang
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we op allerlei vlakken weer vooruitgang geboekt.
Wegens grote belangstelling hebben we de inschrijving voor ons eerste project afgesloten en een nieuwe inschrijvingsproject
geopend onder de werktitel “wachtlijst”.
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lees meer

Afmelden nieuwbrief
Bent u niet meer geïnteresseerd in Zon op Leiderdorp? Geen probeem. Onderaan de mail kunt u zich afmelden voor de
nieuwsbrief. U blijft dan nog wel in onze administratie staan. Wilt u ook daaruit verwijderd worden? Stuurt u dan een mailtje naar
info@zonopleiderdorp.nl met deze boodschap. Een afmelding voor de nieuwbrief mag ook via deze weg.

lees meer
Wilt u deze mail niet meer ontvangen? Afmelden kan door op de volgende link te klikken:
Afmelden voor deze nieuwsbrief
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