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Beste inwoner van Kuurne,

Wist je al dat de gemeente Kuurne voluit de 

kaart van de zonne-energie trekt? En daarbij zijn 

inwoners wil aanzetten om hetzelfde te doen?

De gemeente en het OCMW hebben een 30-tal 

gebouwen, zoals het zwembad, de Kubox, het 

gemeentehuis, scholen, de bibliotheek, sociale 

huurhuizen,... geselecteerd om er zonnepanelen 

op te installeren. Dit zonder dat de gemeente 

zelf hoeft te investeren, de investering wordt 

hier gedragen door de energiecoöperatie 

BeauVent. Kuurne geniet op deze manier van 

een financieel voordeel door de aankoop van de 

goedkopere lokale zonnestroom. 

In totaal zullen er zo’n 2000-tal panelen (500 

kWp) geïnstalleerd worden en zal de gemeente 

hiermee meer dan 460.000 kWh zonnestroom 

per jaar produceren. Dit is evenveel als het jaar-

lijks elektriciteitsverbruik van 130 gezinnen!

Maar er is meer, als inwoner van Kuurne 

kan je op verschillende manieren meestappen 

in dit project!



Je kan mee investeren in de zonne-installaties 

op de daken van Kuurne: BeauVent cvba lan-

ceert vanaf 10 oktober een kapitaalsoproep ter 

financiering van deze investeringen. Als inwoner 

van Kuurne krijg je voorrang om in te tekenen 

op minimaal 1 en maximaal 20 aandelen van 

BeauVent (250 euro per aandeel). De projecten 

van BeauVent realiseren sinds 2005 jaarlijks een 

mooi dividend van 6%. 

Meer informatie op www.beauvent.be/kuurne.

Bovendien kan je intekenen op de door 

BeauVent gelanceerde groepsaankoop voor een 

zonne-installatie op jouw dak. De groepsaan-

koop wordt begeleid door de energie-experten 

van BeauVent. 

Wil je liever niet zelf investeren maar wil je 

graag zonnestroom aan een vast voordelig tarief 

genieten? De coöperatie BeauVent investeert 

dan in de installatie op jouw dak.

Meer informatie op www.kuurne.be/zon.



Meer weten?

Neem dan een kijkje op één van onze info-

avonden. BeauVent cvba geeft meer uitleg 

over het project en beantwoordt daarna al 

jouw vragen.

Infoavond 1: 

Donderdag 5 oktober om 19u30 

in de Sint-Pieterszaal

Infoavond 2: 

Maandag 9 oktober om 19u30 

in het gemeentehuis, Marktplein 9

Lees meer over het project op 

www.beauvent.be/kuurne of vraag extra 

uitleg aan onze medewerkers aan het 

loket, zij helpen je graag verder.

Interesse? 

De medewerkers van het omgevingsloket in het 

gemeentehuis of het woonloket in het Sociaal 

Huis helpen je graag verder.

Of bezoek ons op één van de info-avonden:

Infoavond 1

Donderdag 5 oktober om 19u30

Sint-Pieterszaal, Brugsesteenweg 309 in Kuurne

Infoavond 2

Maandag 9 oktober om 19u30

Gemeentehuis, Marktplein 9 in Kuurne

Contact Kuurne

Sociaal Huis: 056 73 70 11 | Gemeentehuis: 056 73 71 11 

woonloket@sociaalhuiskuurne.be | omgevingsloket@kuurne.be


