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Nieuwsbrief 
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Beste Leden, 

Het goede nieuws: 

          

De bouw van ons zonnepark is gestart! Het hekwerk is geplaatst, beveiliging 

aangebracht en het “rammen” van de fundatiepalen aangevangen. Dankzij de 
gunstige weersomstandigheden (geen vorst!) ligt het plan nog mooi op schema 
en ook de komende weken voorziet het KNMI nog geen problemen voor de 

aanleg van het zonnepark in Lutten. Het gros van het werk wordt uitgevoerd 
onder regie van Zonnestroom Nederland. Een klein gedeelte, wat prima door 
lokale ondernemers uitgevoerd kan worden, wordt gecoördineerd (in overleg 
met hoofdaannemer Zonnestroom Nederland) en aangestuurd door Tonny 

Scholten. Daarnaast is er volop medewerking van eigenaar Jarola van het 

terrein. Wat willen we nog meer … ?  

 

Het slechte nieuws: Even niets te melden deze maand… 
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Na onze vraag in de vorige nieuwsbrief of wij geen (hobby)fotograaf onder 
onze leden hadden, heeft Paul Ferket zich aangemeld en volgt hij de bouw met 

zijn camera. Ook is er onder zijn vakkundige leiding een timelaps camera 
geplaatst, die geen moment van de bouw onverhuld gaat laten. Allemaal mooie 
plaatjes! De onderstaande foto, genomen door Paul op de klusdag voor 

Participanten op 28 december jl. is al gepubliceerd in het weekblad De Toren 

en een gedeelte van het bijbehorende artikel ook in dagblad De Stentor. 

Op zaterdag 28 maart a.s. organiseren we weer een klusdag voor 

participanten. Volgens de planning is het park dan opgeleverd en 

              
operationeel. We verwachten nog wat kleine werkzaamheden om de puntjes 

op de i te zetten en het terrein geschikt te maken voor de feestelijke en 
officiële opening op 18 april 2020. Opgeven via info@luttenlevert.nl en voor 
maandag 23 maart i.v.m. de organisatie! Daarnaast is het verstandig om ook 
die datum van 18 april alvast vrij te houden. Waarschijnlijk eind van de 

ochtend gaat die opening plaatsvinden en het zou toch wel leuk zijn als alle 
participanten dan aanwezig zijn voor de FOTO VAN HET JAAR, die Paul gaat 

schieten van ons… 
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Een kwart van onze leden hebben inmiddels de keus gemaakt voor energie 
leverantie door Energie VanOns. Vanuit de coöperatieve gedachte en het 

verminderen van de administratie, gaat onze voorkeur uit naar deze 
leverancier. Daarom ook dat Lutten Levert de jaarlijkse 
wederverkopersvergoeding rechtstreeks als korting laat doorberekenen op de 

jaarafrekening van de klanten. Deze korting van maximaal 75 euro ziet U nog 
niet terug in de “Tarievenvergelijking”, die ook is bijgevoegd bij deze 
nieuwsbrief. Klant worden kan via:              

https://energie.vanons.org/cooperaties/lutten-levert/   

 

 

Om alle informatie, die van belang is voor onze leden, goed toegankelijk te 

maken en te houden, is een upgrade van onze website bittere noodzaak! Dus … 

weer een oproep van onze kant! Is er iemand beschikbaar met de nodige 

kennis en expertise om dit stukje software eens danig onder handen te nemen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie gaat ons verlossen van deze boomstammen? Het hout is gratis op te halen 
bij het bouwterrein van het zonnepark. Even aanmelden via 

info@luttenlevert.nl en Tonny neemt contact met U op. 


