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Investeer jij mee in duurzame energie?
Heb jij zin om mee te helpen aan een groenere toekomst? Met ZuidtrAnt zoeken we burgers die interesse

hebben in een duurzame investering. Dit najaar plannen we 6 zonnedaken in o.a. Mortsel, Lint en

Boechout. Jij kan het verschil maken door in onze coöperatie te investeren. Zo kunnen we onze droom

van een duurzame toekomst waarmaken! Via de knop "koop een aandeel" op onze website, kom je alle

details te weten. 

Een kort overzicht van de projecten:

Sporthal Sneppenbos- Boechout: oktober 2018

JFW school- Boechout: oktober 2018

OC de witte merel- Lint: winter 2018

Academie MWD – Mortsel oktober 2018

WZC Meerminnehof – Mortsel oktober 2018

Sportlandschap – Mortsel voorjaar 2019
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Deeldezon

Rijden op zonne-energie? Kan een elektrische

auto terug leveren aan een gebouw? Elektrische

deelwagens, hoe werkt dat juist? De eerste

infosessies gingen al door in Mortsel, Boechout

en Kontich. Binnenkort volgen er meer en zie je

de eerste elektrische wagens en laadpalen

verschijnen in je buurt!

Word stroomversneller! 

Stem nog tot zondag 7 oktober!

ZuidtrAnt heeft aan verschillende gemeenten het

aanbod gedaan om zonnedaken te combineren

met elektrische deelwagens. Zij kunnen voor

zulke energieprojecten een subsidie krijgen

via www.stroomversneller.be , als ze voldoende

stemmen krijgen. Ga daarom naar de

website www.stroomversneller.be , zoek je

gemeente of stad en stem op je favoriete project.

Zo schakel je je eigen gemeente in een

duurzame versnelling...
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DeeldeZon meets CurieuzeNeuzen

Hoe gezond is de lucht in jouw straat?

In mei namen 20.000 Vlamingen deel aan CurieuzeNeuzen, het grootste experiment rond luchtkwaliteit

ooit! De resultaten zijn binnen, en leveren (fijn) stof tot nadenken. Hoewel er groene zones zijn, kleuren

veel plaatsen ook geel en rood. Lees alles na op http://www.standaard.be/curieuzeneuzen.

Met het project DeeldeZon van Interreg zetten we stappen naar minder fijn stof en meer autodelen! Delen

voor een duurzame toekomst, dat is waar DeeldeZon voor staat. Het project combineert zonnedaken,

slimme laadpalen en deelauto’s om zo mensen in onze drukbevolkte zuidrand te laten nadenken over hun

verplaatsingen. Misschien kan door DeeldeZon de 2de wagen weg? Of kan je woon-werkverplaatsing

duurzamer?

Zie je het zitten over te stappen naar elektrisch rijden met een deelwagen? Heb jij nog een gebouw in de

buurt, of werk je ergens waar er gerust zonnepanelen op het dak gelegd mogen worden? Aarzel niet ons

te contacteren op info@zuidtrant.be.
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ZuidtrAnt cvba-so

Burgercoöperatie voor lokale & 

duurzame energieprojecten.

www.zuidtrant.be
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