Betreft: Zonnepark Cothen – verzetten van inloopavond 16 januari 2019
Geachte heer, mevrouw,

Op 14 november 2018 heeft u van ons een uitnodiging ontvangen voor twee inloopavonden met betrekking
tot het initiatief Zonnepark Cothen: een eerste inloopavond op woensdag 28 november 2018 en een tweede
inloopavond op woensdag 16 januari 2019. Wij hebben besloten om de inloopavond van 16 januari 2019 te
verzetten.
De inloopavond op 28 november 2018 was een drukbezochte en geslaagde avond. Wij hebben als
initiatiefnemer niet alleen informatie kunnen geven, maar ook informatie kunnen ophalen. Dat was ook het
doel van de avond. Wij hebben mensen gevraagd om mee te denken over de invulling en uitvoering van het
plan Zonnepark Cothen, en hun meningen, wensen en suggesties met ons te delen.
Er zijn veel vragen gesteld en beantwoord, wensen en voorkeuren uitgesproken, en goede suggesties gedaan.
Sunvest heeft een verslag opgemaakt van het verloop en de uitkomsten van de avond en hoe wij
voornemens zijn deze te vertalen naar een aangepast inrichtingsplan. Dit conceptverslag kunt u eind tweede
week januari 2019 op onze website downloaden en lezen (https://sunvest.nl/zonnepark-cothen/). Eventuele
reacties op het conceptverslag kunt u tot en met 25 januari 2019 met ons delen per email op
cothen@sunvest.nl. Hierna zullen wij het definitieve verslag opstellen en dit in de eerste week van februari
2019 op onze website plaatsen.
Om de informatie die wij hebben opgehaald goed en zorgvuldig te kunnen verwerken in een nieuwe versie
van het inrichtingsplan, hebben wij besloten om de tweede inloopavond uit te stellen. Dit geeft ons de tijd
om een inrichtingsplan op te stellen dat meer tegemoet komt aan de uitgesproken wensen en voorkeuren.
Ook stelt het ons in de gelegenheid om de conclusies van de reeds uitgevoerde onderzoeken aan u te
presenteren. Eind januari 2019 kunt u een nieuwe uitnodiging verwachten voor de tweede inloopavond,
deze ontvangt u net als de vorige keer per post.
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u
ons een bericht sturen op cothen@sunvest.nl

Met vriendelijke groet,

Rene Hanssen
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