Inloopavonden Zonnepanelenveld
Duurzaam Leefbaar Lemelerveld (DLL) werkt sinds eind
2014 aan het project om een zonneveld te ontwikkelen
en te exploiteren op een perceel aan de Waterinkweg.
Het plan bestaat uit verschillende onderdelen. Zo moeten
vergunningen aangevraagd worden, er moet voor een
financieel haalbaar plan gezorgd worden, subsidies
moeten aangevraagd worden en bovenal moet er gecommuniceerd worden. Met
omwonenden in de eerste plaats en daarnaast ook met de rest van Lemelerveld.
Vragen uit de omgeving
We hebben uit de buurt vernomen dat er veel vragen zijn. Vragen over de plek, over de
haalbaarheid, over het waarom van een zonneveld en waarom op deze locatie. DLL wil deze
vragen waar mogelijk graag beantwoorden. Niet overal is al een uitgekristalliseerd antwoord
op, juist omdat het voornemen nog verder moet worden uitgewerkt.
Communicatie
De communicatie kan beter. Dat wil zeggen: De werkgroep ‘Duurzaam’ van DLL heeft
geprobeerd de Lemelervelders zo goed mogelijk te betrekken door het houden van een
informatieavond. Vervolgens was het de bedoeling om daarop volgend een werksessie te
houden. In deze werksessie zou het voornemen tot het zonneveld met inbreng van
deskundigen en omwonenden tot een schetsontwerp moeten leiden. Deze werksessie willen
we houden op een nader te bepalen datum. Omdat er veel vragen leven willen we in de
tussentijd eerst met u spreken. Daarvoor organiseren we twee inloopavonden in Kulturhus
De Mozaïek.
Waarom vindt DLL een zonneveld belangrijk?
DLL gelooft in het creëren van kansen voor Lemelerveld. We zien dat er verschillende
Leefbaarheidsinitiatieven zijn, waar vraag naar is. Sterker nog; bij de oprichting van DLL
spraken 300 Lemelervelders zich merendeels uit voor het oppakken van
leefbaarheidsvraagstukken zoals zwembad Heidepark. Hier wordt volop aan gewerkt en dit
willen we graag uitbouwen. Dat kunnen we alleen doen als we daarvoor ook financiën
hebben. Door het duurzaam opwekken van energie zorgen we voor een inkomen, waarmee
leefbaarheidsprojecten uitgevoerd worden. Onder andere daarom vindt DLL een zonneveld
voor Lemelerveld belangrijk als onderdeel van haar visie: het ontwikkelen en exploiteren van
een sociaal, leefbaar, duurzaam en zelfvoorzienend Lemelerveld voor een leefbare toekomst
met gebruikmaking van duurzame energie en technieken.
Wie zijn Duurzaam Leefbaar Lemelerveld?
We bestaan uit een groep van 30 betrokken Lemelervelders geleid door een bestuur van 5
personen: Paul Stijns, Michel Koenjer, Janneke Vasse, Adrie Slagman en Gery van Zijl.
Voor het uitvoeren van de verschillende projecten zijn een aantal werkgroepen gevormd. De
werkgroep ‘Duurzaam’ bestaat uit Herman Kleine Koerkamp, Guido Hulsman, Mark Brok,
Theo Logtenberg, Harrie Morrenhof, Michel Koenjer en Hans Ellenbroek.
Wat willen we doen?

We nodigen u uit om alle vragen die leven omtrent het zonneveld of, meer algemeen, over
het doel en de plannen van Duurzaam Leefbaar Lemelerveld, aan ons te stellen. Daarvoor
organiseren we twee inloopavonden.
Wanneer en waar?
Op vrijdag 16 oktober en woensdag 21 oktober, beide tussen 20.00 uur en 22.00 uur,
Kulturhus de Mozaïek.
Voor wie?
Inwoners van Lemelerveld, waarbij de omwonenden van de Waterinkweg een persoonlijke
uitnodiging hebben gehad.
We hopen u tijdens een van deze avonden te mogen begroeten.
Met hartelijke groet,
Het bestuur van Duurzaam Leefbaar Lemelerveld

