
Project Zorgeloos Zonnepanelen informatie-avonden  

 
 
Op woensdag 21 en 22 september vonden er weer informatie-avonden over het Project Zorgeloos 
Zonnepanelen plaats waarbij de gemeente en Volta Limburg uitleg gaven over het project. Dit project 
is gestart in het voorjaar. En ondanks het grote succes van het project – hetgeen leidde tot een 
verhoging van het beschikbare budget -  heeft niet iedereen de gelegenheid gehad om de eerste serie 
voorlichtingsavonden in het voorjaar te bezoeken. Speciaal voor deze inwoners zijn in september een 
tweetal nieuwe informatie-avonden georganiseerd. 
 
We geven een terugblik op de informatie-avond in Gronsveld op 22 september. Wethouder John 
Willems opende de avond en verwelkomde de aanwezigen. De heer Willems verduidelijkte waarom de 
gemeente het initiatief voor dit project heeft genomen. Vervolgens werden de financiële consequenties 
besproken door Con op den Kamp van LuxPark. Denk hierbij aan de energieprijsontwikkelingen die op 
dit moment spelen en wat een investering in zonnepanelen voor u betekent. Achtereenvolgens is 
André Langemeijer van Volta Limburg aan het woord over de technische werking van een 
zonnepaneelinstallatie, de aanmeldprocedures en het verdere verloop van het project. 
 
De doelstelling van het project is het realiseren van duurzaamheid. Een item dat bij de gemeente hoog 
in het vaandel staat en daarmee ook een van de redenen is waarom de gemeente met zo veel 
overtuiging heeft gekozen voor het Project Zorgeloos Zonnepanelen. De win-win situatie zit in het 
aanschaffen van eigen zonnepanelen voor de burger zonder een eigen investering. Er wordt 
duurzame stroom opgewerkt en gelijktijdig wordt de koopkracht verbeterd door een besparing op uw 
energiekosten. De besparing investeert u in zonnepanelen en daarmee wordt uw systeem afbetaald. 
Het systeem wordt middels een maatwerk offerte aangeboden en is vanaf dag 1 uw eigendom. 
Vanwege het contract dat u afsluit met de gemeente Eijsden-Margraten geniet u van een unieke 
zekerheid.  
 
Hoe kunt u zich aanmelden voor het project Zorgeloos Zonnepanelen? 

1. Doe de dakcheck van Volta Limburg via www.eijsden-margraten.nl/inwoners/bouwen-en-
verbouwen/zorgeloos- zonnepanelen/. U ontvangt een vrijblijvende offerte. 
2. Indien u akkoord geeft op de inhoud van de offerte ontvangt u een contract. Het contract kunt u op 
uw  gemak doornemen.  
3. Indien ook deze contracten inhoudelijk akkoord zijn wordt een huisbezoek ingepland. Tijdens dit 
bezoek vindt de schouw plaats en wordt ook uw huis van binnen bekeken.  
4. Indien voor u tijdens de schouw alles duidelijk en akkoord is, tekent u na afloop het contract met uw 
gemeente. 
5. In overleg zal een datum worden bepaald wanneer uw zonnepanelen worden geplaatst. 



 
Wilt u ook genieten van: 

 de positieve bijdrage die u persoonlijk levert aan het milieu, zodat ook toekomstige generaties 
hier prettig kunnen wonen, leven en ondernemen; 

 zonnestroom op uw dak met 15 jaar zekerheid via uw gemeente; 

 de mogelijkheid krijgen te besparen op uw energiekosten; 

 gelijktijdig uw woning verbeteren die daarmee beter scoort bij het energielabel. 

Kortom meerwaarde voor uw woning. 
Meld u dan aan voor het project Zorgeloos Zonnepanelen. 

 


