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Informatie-avonden Zonnepanelenproject 

  
Wethouder John Willems aan het woord 

“Duurzaamheid is niet langer een item dat slechts op mondiaal, Europees of landelijk niveau opgepakt 

kan worden. Ook op gemeentelijk niveau is het mogelijk om een bijdrage te leveren aan dit 

onderwerp”, vertelt wethouder Willems. “We willen een voorbeeldfunctie afgeven in onze houding en 

gedrag bij zowel het bedrijfsleven als de inwoners van gemeente Eijsden-Margraten”.  

Zo heeft de gemeente elektrische fietsen en een elektrisch wagenpark in beheer. Verder is er een 

beleid van kracht waarbij de bestaande straatverlichting versneld wordt vervangen in ledverlichting. Bij 

het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt duurzaamheid meegenomen. Op het gebied van 

huishoudelijke afvalstoffen wordt een optimaal product- of materiaalhergebruik toegepast.  

 “Wat natuurlijk ook meespeelt in de keuze om een duidelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid te 

voeren is uiteraard de voorbereiding op de in gang zijnde klimaatverandering”, legt wethouder John  

Willems uit. “We mogen stellen dat bij alle werkzaamheden van onze ambtenaren de effecten en 

maatregelen met betrekking tot duurzaamheid worden getoetst”. 

Het Zorgeloos Zonnepanelenproject past dan ook bij het beleid van de gemeente. Wethouder Willems 

zegt: “We willen de inwoners van onze gemeente bewust maken van duurzaamheid en laten zien 

welke bijdrage zij kunnen leveren aan een groenere leefomgeving. Binnenkort zijn er weer informatie-

avonden waarbij u terecht kunt voor informatie en vragen over techniek, financiering en andere zaken 

die komen kijken bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Na afloop heeft u inzicht in wat de 

opbrengsten en kosten zijn van zonnepanelen en kunt vragen stellen over uw persoonlijke situatie. 

Mijn advies is dan ook, maak gebruik van deze vrij toegankelijke informatie-avond!”.    

Informatie-avonden  

Aanvang 19:30 uur 

Vrije toegang 

 woensdag 21 september  
harmoniezaal Amicitia Banholt Bredeweg 25,6262 NX Banholt 

 donderdag 22 september;  
gemeenschapshuis Gronsveld, Stationsstraat 23, 6247 BJ 
Gronsveld 

Wilt u weten of uw dak geschikt is? Doe de dakcheck via  

www.eijsden-margraten.nl/zorgelooszonnepanelen  
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