
Milieu en duurzaamheid  

Zorgeloos zonnepanelen 

 

Informatie-avonden in Banholt en Gronsveld 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld? 

Dat kan, door deel te nemen aan het project Zorgeloos Zonnepanelen van de gemeente Eijsden-

Margraten! Door zonnepanelen op het dak van uw woning of bedrijfspand te plaatsen kunt u op 

eenvoudige wijze zelf energie opwekken. 

Heeft u behoefte aan meer informatie over dit project dan is een informatieavond echt iets voor u. U 

kunt er terecht 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 u kunt vragen stellen over uw persoonlijke situatie. Maak gebruik 

van deze vrij toegankelijke informatie-avond!”.    

U bent welkom om 19:30 uur en de toegang is vrij op onderstaande locaties. 

 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  

De heer Pinckaers uit Gronsveld aan het woord als deelnemer van dit project 

http://www.eijsden-margraten.nl/zorgelooszonnepanelen


 

 

Voor deze uitgave zijn we op bezoek bij de heer Pinckaers in Gronsveld. Op het moment van 

kennismaking zijn de monteurs druk bezig met het monteren van de zonnepanelen op het dak van de 

woning van de heer Pinckaers. De heer Pinckaers vertelt enthousiast: “Ik ben pas sinds kort, samen 

met mijn partner, inwoner van gemeente Eijsden-Margraten. Via het lokale huis-aan-huisblad, met 

daarin korte uitleg over zonnepanelen, ben ik in aanraking gekomen met het Zorgeloos 

Zonnepanelenproject. Ik ben een voorstander van duurzaam ondernemen zowel privé als zakelijk.” 

 

Tijdens het leggen van de zonnepanelen zijn de monteurs zelfstandig aan het werk. Bij aanvang van 

de werkzaamheden wordt de situatie in zijn geheel nog eens met de inwoner doorgenomen. Daarna 

kan het werk beginnen. “Aangezien ik pas woonachtig ben in onze woning is er een schatting gemaakt 

van het aantal benodigde zonnepanelen. Normaal woon je vaak al lang in een woning waardoor je 

verbruik bekend is”, zegt de heer Pinckaers. Hij vervolgt: “Voorheen waren er wel plannen voor de 

aanschaf van panelen, echter is het niet concreet geworden. Dit project past perfect bij mijn eigen 

wensen. Bij mijn eigen bedrijf, OP montage, zorgen we ervoor dat daar waar mogelijk bewust wordt 

omgegaan met energie en duurzaamheid. Hierbij kun je denken aan apparatuur en afvalscheiding. 

Voor mijn eigen woning wil ik ook gebruik maken van de meest duurzame oplossingen. Zonnepanelen 

zijn een makkelijke manier om je eigen stroom op te wekken.”  

 

De heer Pinckaers merkt dat steeds meer mensen in zijn omgeving graag een bijdrage willen leveren 

aan een beter milieu. Vandaar dat hij ook aangeeft dat bijvoorbeeld scholen of verenigingsgebouwen 

wellicht ook een belangrijke rol kunnen spelen in deze kwestie. Veel van deze overheidsgebouwen 

zijn nog niet voorzien van zonnepanelen, wellicht moet het bedrijfsleven en de gemeente elkaar hierin 

vinden en elkaar stimuleren. Afsluitend laat de heer Pinckaers weten: “Ik ben blij dat ik op deze manier 

mijn steentje kan bijdragen om ervoor te zorgen dat mijn kinderen later net zo heerlijk van deze streek 

kunnen genieten zoals wij dat vroeger hebben gedaan.” 

 

 


