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Zonnige Paasdagen! 

 

Welkom bij officiële ingebruikname van Project Akkerlust op 29 april 

Op 29 april om 15:00 uur wordt de zonnepanelen op Akkerlust officieel in gebruik genomen door Berend Potjer, 

Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. De heer Potjer heeft een uitgebreide portefeuille waarin energie & 

klimaat de hoofdrol spelen.  

 U bent van harte uitgenodigd deze ingebruikname bij te wonen! 

We fietsen vanaf de Sluiskant nr. 2, De Petrus en Paulus Kerk om 14:45 uur naar Hotelboederij Akkerlust. 

Stompwijkseweg 55a, 2266 GD Leidschendam. Na de officiële ingebruikname is er koffie, thee en frisdrank en 

kunnen we elkaar weer eens in het echt spreken. Wil je aanwezig zijn? Laat het even weten via info@zonoplv.nl. 

Rechtsreeks ernaartoe kan natuurlijk ook, maar parkeren is uiterst beperkt 

Na het feestje gaan we terug naar de Sluis. Voor wie dat wil een heerlijke plek om - op eigen kosten - nog wat anders 

nuttigen!  

 

Bijzondere Algemene ledenvergadering (ALV) op 17 mei 2022 

Op de komende ALV op 17 mei is het enige agendapunt de om te stemmen over een nieuw bestuurslid. Jos van 

Heiningen is bereid de penningmeester taken te vervullen. Rob Kniesmeijer gaat later dit jaar verhuizen en draagt 

zijn resterende taken over aan Jos.  

“Ik ben Jos van Heiningen, 64 jaar, geboren en getogen in Leidschendam. Ik woon in ’t Lien, ben 

getrouwd en heb twee kinderen.  

Momenteel werk ik bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag. Daarnaast ben ik 

actief in het vrijwilligerswerk onder meer bij de SWL, een stichting die drukwerk verzorgt voor 

verenigingen en non-profitorganisaties. Duurzaamheid en energie hebben al jaren mijn 

interesse, vandaar dat ik mij vorig jaar heb aangemeld bij ZonopLV voor het project Akkerlust. 

De organisatie spreekt mij erg aan omdat je in een coöperatie gezamenlijk probeert je doelen te 

bereiken. Ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen.” 

We zijn op zoek naar verdere versterking in het bestuur. Wat doen we zo al? We zijn in gesprek met Gemeente, 

Energie Common Leidschendam-Voorburg en anderen over nieuwe projecten en samenwerking. We verdiepen ons 

de energietransitie, in de nieuwe subsidieregelingen en tal van andere zaken. Best interessant allemaal.  

 

Als je mee wilt denken en doen of je kent iemand (een van je kinderen, buren of buurtgenoten?) die dat graag wil en 

een paar uurtjes heeft? Bel met Rolf (06 533 007 53) of stuur een e-mail aan info@zonoplv.nl. 

Schrijf de datum van 17 mei vast in je agenda. Om 20.00 uur begint de bijzondere ALV en Bestuursverkiezing.    

 

Nog meer projecten? 

Met twee succesvolle projecten mogen we trots zijn op wat we samen bereikt hebben. Op naar de volgende 

projecten! Wij spraken met de eigenaresse van boerderij Molenwei over een zonnepanelen project. Zij wil dit plan 

‘on hold’ zetten, ze geeft prioriteit aan andere plannen. Maar er zijn veel mogelijkheden blijkt uit een recent 

onderzoek in opdracht van de Gemeente. De gemeenteraad en straks het nieuwe college zullen er veel over praten, 

kenners en inwoners manen de gemeente tot minder praten en meer actie.   
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Resultaat 1e kwartaal  2022 

Op 14 maart is de installatie Akkerlust in productie gegaan. Deze maart is de zonnigste maartmaand in jaren, dus dat 

zit mee. De productie tot 9 april was 3,4 MWh. Er zijn nog enige zaken te regelen, zoals een keuring t.b.v. de 

 verzekering en afronding van de verleende subsidies.  De Dijsselbloem produceerde in het eerste kwartaal 12,7 

MWh. Dat is een mooi resultaat. We hopen op een mooie, niet al te warme zomer.  

Samenwerking en Kennis 

In maart en april namen we deel aan cursussen en bijeenkomsten over de subsidieregeling, de toekomst, het 

noodzakelijke administratiesysteem en meer. We waren aanwezig bij een lijsttrekkersavond georganiseerd door 

Duurzaam LV en we spraken met een aantal organisaties en de Gemeente over samenwerking. Allemaal gericht op 

de toekomst: een volgend succesvol project en nieuwe leden.  

Doe mee, help mee en doe kennis op.  

 


