
Overzicht communicatie met omwonenden inzake initiatief 

Zonneakker Weihoek Roosendaal (10 september 2018) 

 

Goed om te weten: Dit initiatief dateert al van medio 2016 en is voortgekomen uit de eerste 

van de drie R100-bijeenkomsten die hebben geleid tot de Duurzaamheidsagenda van de 

gemeente Roosendaal. Het initiatief is op aangeven van een omwonende tot stand 

gekomen.  

Hieronder volgt een (niet uitputtende) opsomming van momenten & vormen van 

communicatie met omwonenden en andere geïnteresseerden tot dusver:  

a) Ongeveer 5 voorbereidende bijeenkomsten met een groepje van 6 geïnteresseerde 

omwonenden die actief willen meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van 

het zonnepark-initiatief met burgerparticipatiemogelijkheden.  

b) Persbericht ‘Roosendaal krijgt zonnepark aan de A-58’ d.d. 11 april 2018 (zie separate 

bijlage). 

c) Artikelen in BN/DeStem, o.a. d.d. 13 april 2018 op de voorpagina van het regiokatern 

(zie separate bijlage).  

d) Website: het initiatief heeft een uitgebreide eigen website, zie 

www.zonneweihoek.nl, waar mensen niet alleen actuele informatie kunnen vinden 

maar ook vragen kunnen stellen en zich bijvoorbeeld kunnen melden als 

geïnteresseerde in de participatiemogelijkheden.   

e) Brochure: In de 2e helft van juni 2018 is een 4 bladzijdes tellende projectbrochure 

gemaakt en op verschillende manieren beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden. De 

digitale versie van de brochure kan hier worden gedownload.  

f) Uitnodigingen voor de informatieavond d.d. 26 juni 2018 via e-mail aan enkele 

honderden geïnteresseerden en via een papieren uitnodiging die gericht persoonlijk 

bezorgd is in de brievenbussen van enkele tientallen omwonenden. Zie separate 

bijlage voor een digitale versie van de bezorgde papieren uitnodiging.  

g) Informatieavond dinsdag 26 juni 2018, met ruim 150 bezoekers (zie hier voor een 

beknopt verslag van de informatieavond, inclusief een foto-impressie). 

h) Enkele tientallen mailberichten aan mensen die niet bij de bijeenkomst konden zijn 

en/of vragen of opmerkingen hebben. 

i) Digitale nieuwsbrief aan omwonenden en andere geïnteresseerden: De eerste 

nieuwsbrief is 20 juli 2018 aan bijna 200 geïnteresseerden verstuurd. De bedoeling is 

om met behulp van deze nieuwsbrief alle geïnteresseerden enkele keren per jaar een 

update te geven.  

j) Persoonlijke bezoeken aan ca. 4 individuele omwonenden met vragen of gewoon ter 

informatie.  

Aanvullende informatie is uiteraard op verzoek beschikbaar.  

 

Odura, Michel Suijkerbuijk (M: 06 2953 4305) 

 

http://www.zonneweihoek.nl/
http://www.zonneweihoek.nl/wp-content/uploads/2018/06/Brochure-Zonneweihoek.pdf
http://www.zonneweihoek.nl/nieuws/massale-opkomst-bij-eerste-informatieavond-zonneweihoek/


 

 

UITNODIGING INFORMATIEAVOND  

ZONNEWEIHOEK 
26 juni 2018, inloop vanaf 20.00 u tot 21.00 u 

Kantine van hockeyclub De Pelikaan, Heerma Van Vosstraat 49, 4708 AV Roosendaal 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Op dinsdag 26 juni organiseren wij als initiatiefnemers van het plan voor de 
Zonneakker Weihoek (kortweg Zonneweihoek) een informatieavond voor 
geïnteresseerden en omwonenden. Dit zonnepanelenproject met burgerparticipatie 
is gepland op de hierboven aangeduide percelen langs de snelweg A58.  

Graag nodigen wij ook u uit voor deze bijeenkomst. Aanmelden kan eenvoudig op 
www.zonneweihoek.nl/informatieavond. 

Hopelijk tot de 26e!    
Het team van Odura en lokaal betrokkenen. 
 
Globaal programma 
• Vanaf 20.00 u: inloop van geïnteresseerden, ontvangst met koffie/thee/fris.  
• Om 20.15 u: korte plenaire voorstelling. 
• Voor en na het plenaire deel kunnen geïnteresseerden de informatietafels 

bezoeken rond de aspecten waar ze het meest in geïnteresseerd zijn. Bij elke 
tafel staat iemand van de organisatie die toelichting geeft en vragen 
beantwoordt.  

• Inloop eindigt om 21.00 u. Afsluiting van de avond is rond 21.30 u. 
 
 

VOOR MEER INFORMATIE, KIJK OP ZONNEWEIHOEK.NL OF MAIL NAAR INFO@ZONNEWEIHOEK.NL  
 

 

http://www.zonneweihoek.nl/informatieavond
http://www.zonneweihoek.nl/
mailto:info@zonneweihoek.nl
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Datum: 11 april 2018 Portefeuillehouder:  Toine Theunis 
Onderwerp:    

 

Roosendaal krijgt zonnepark aan de A-58 
Zonneakker Weihoek gaat aan 1.500 huishoudens energie leveren 

 
 

 
Gemeente Roosendaal en ontwikkelaar Odura maken bekend dat er een zonnepark komt in 
Roosendaal op een terrein grenzend aan de snelweg A58. Het park krijgt de naam Zonneakker 
Weihoek en ligt in het gebied tussen de snelweg, de spoorlijn en de wijken Weihoek en Tolberg. De 
Zonneakker wordt ongeveer 5 hectare groot en levert circa 5 miljoen kWh elektriciteit per jaar, 
vergelijkbaar met het stroomgebruik van 1.500 huishoudens. Inwoners van Roosendaal kunnen 
participeren in het project. 
 
De aanleg van Zonneakker Weihoek past geheel in het actieplan Roosendaal Futureproof dat in 2017 is 
opgesteld om de duurzame toekomst van de gemeente te waarborgen. Het college van B&W van de 
gemeente Roosendaal heeft onlangs een gemeentelijke visie op zonne-energie vastgesteld. Uit studies blijkt 
namelijk dat vooral de toepassing van zonne-energie één van de duurzame energiebronnen is die veel 
potentie heeft.  
 
Doelstelling 75 hectare 
Wethouder Toine Theunis: “Dat Odura vergunning heeft aangevraagd om Zonneakker Weihoek te 
ontwikkelen aan de A-58 juichen wij toe. Onze doelstelling om 75 hectare in de gemeente Roosendaal aan 
te leggen krijgt hiermee een mooie start. Wij hopen dat door dit initiatief meer ondernemers zich gaan 
melden om een zonnepark in Roosendaal te ontwikkelen”. 
 
Maatschappelijke meerwaarde 
Odura wil met de aanleg van de Zonneakker op verschillende manieren maatschappelijke meerwaarde 
creëren. Michel Suijkerbuijk, projectleider namens Odura en zelf ook inwoner van Roosendaal: “Die 
meerwaarde zit hem niet alleen in de lokale productie van een flinke hoeveelheid duurzame energie, maar 
ook in het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij de energietransitie door ze de gelegenheid te 
geven om mee te doen.” 
 
Zo kunnen inwoners van Roosendaal die zelf geen geschikt dak voor zonnepanelen hebben ervoor kiezen 
om panelen op de Zonneakker te kopen, met een gezond financieel rendement en groene stroom voor eigen 
gebruik thuis. De Zonneakker zal bovendien zo worden aangelegd dat de ecologische en de recreatieve 
waarde van het gebied erop vooruit gaat. 
 
Informatie en betrokkenheid 
De gemeente Roosendaal en Odura hechten aan een goede communicatie met de omwonenden. Hiervoor 
zal binnenkort een informatieve inloopavond worden georganiseerd waarbij belangstellenden hun vragen 
kunnen stellen. Inwoners van Roosendaal met vragen of met interesse om mee te doen kunnen ook nu al 
per e-mail contact zoeken via zonneweihoek@odura.nl. Zij krijgen dan een persoonlijke uitnodiging voor de 
inloopavond. 
 
Over Odura 
Odura zet zich in voor versnelling van de energietransitie. Dit doet Odura in de vorm van advies maar ook 
door zelf duurzame-energieprojecten te realiseren. 
 
 

mailto:zonneweihoek@odura.nl


 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Noot aan de redactie: 
Bijgaande illustratie is een visualisatie van hoe Zonneakker Weihoek er uit komt te zien, bezien van het 
Hollewegje, dat parallel aan de snelweg (A-58) loopt.  
 
Voor meer informatie: Monique Beukers | Woordvoerder gemeente Roosendaal | Postbus 5000 | 
4700 KA  Roosendaal | (0165) 579 222 | m.beukers@roosendaal.nl 
 

   

mailto:m.beukers@roosendaal.nl
https://www.facebook.com/gemeente.roosendaal
https://twitter.com/gem_roosendaal
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