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Van burgerinitiatief … naar energiecoöperatie.



Agenda

• 20u    : Voorwoord door Nico Bergmans, Schepen van Leefmilieu Scherpenheuvel-Zichem

• 20u10: Van burgerinitiatief tot energiecoöperatie, Dirk Vansintjan, Ecopower cvba

• 20u50: Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant, Paul Stessens, Kringwinkel Hageland

• 21u    : LICHT-groep Scherpenheuvel-Zichem, Frank Van de Gehuchte, HagelandStroomt

• 21u15: Bar en Infostand open tot 21u45
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Wie zijn we en Waarom doen we dit?

• Transitie Scherpenheuvel-Zichem en enkele geëngageerde inwoners. 

• Onze bijdrage aan de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale en 
solidaire samenleving.

• We willen burgers de kans geven om te participeren en te investeren 
in lokale hernieuwbare energieproductie en -besparing.



Onze partners



• 21 december: In het kader van de projectoproep Gemeente voor 
de Toekomst van de KBS €2500 toegekend voor de realisatie ons 
‘Zonneplan’,

• 22 maart : Erkend als geassocieerd lid van REScoop Vlaanderen,
• 26 maart : Goedkeuring pilootproject door Schepencollege S-Z 

voor PV-installatie op openbaar gebouw,
• 3 april : Schepencollege S-Z besluit om als partner deel te 

nemen aan de LICHT-werking van regio Hageland,
• 2 mei : Website HagelandStroomt.be online,
• 23 mei : Eerste infomoment HagelandStroomt in Zichem.

Waar staan we nu?



Pilootproject

• Ons eerste project is de installatie van zonnepanelen op het dak van 
een gemeentelijk gebouw in Scherpenheuvel-Zichem. 

• Momenteel zijn we een gemeentelijk gebouw aan het selecteren.

• In het najaar plannen we de installatie van de eerste zonnepanelen.
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Pilootproject

Ѵ Opstart van een LICHT-Groep,

• Kiezen van een gemeentelijk dak,

Ѵ Eerste info- en wervingsmoment,

• Uitschrijven van een prijsvraag voor levering groene stroom met 
burgerparticipatie,

• Gunning van de prijsvraag,

• Afsluiten akkoord voor recht van opstal PV installatie op gemeentelijk dak,

• Tweede info- en wervingsmoment,

• Plaatsing PV Installatie,

• Opvolging en besluit pilootproject.



Stroom je mee?

Als vrijwilliger

• De oprichting van een burgercoöperatie vraagt veel helpende handen. 
We zoeken vrijwilligers die actief willen meewerken.



Stroom je mee?

Als coöperant

• Om kapitaal te verzamelen, kloppen we bij de burger aan. Wie 
investeert in een coöperatie is meteen aandeelhouder.

• In afwachting van een nieuwe coöperatie werken we samen met een 
bestaande energiecoöperatie. 



Heb je het LICHT gezien en stroom je mee?


