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We gaan door! Investeren in de zon kan terug met het allerlaatste
Tax Shelter voordeel
Verschillende projecten zijn uitgevoerd en staan op stapel:

In Bonheiden realiseerden we op het gemeentehuis en de bib een zonnedak. Deze worden

gekoppeld aan een deelwagen van Partago. Dit project voerden we samen met onze vrienden van

de nieuwe coöperatie KLIMAAN. Graag helpen we hen om zo een vliegende start te maken in het

rivierenland.

Op de Academie van Muziek Woord en Dans in de Mortselse Eggestraat ligt een nieuw zonnedak.

De bestaande Partago deelwagen zal hieraan gekoppeld worden.

In Lint, op het Woonzorgcentrum Zonnestraal (toepasselijke naam!), komt er een zonnedak en

deelwagen. De deelwagen komt al in december op het Oud Strijdersplein te staan en kan al

gebruikt worden! Het zonnedak komt begin 2020.

Investeren in al deze projecten kan nog steeds. Via onze website kan je aandelen bij

aankopen. Een pakket van 4 aandelen van 100 EUR, samen 400 EUR, bevat één aandeel met

Tax Shelter voordeel. Concreet komt het er op neer dat de investeerder een éénmalige

belastingvermindering krijgt in zijn personenbelasting voor dat ene aangekochte aandeel

met Tax Shelter voordeel. Voor een micro-onderneming zoals ZuidtrAnt is dit voordeel

ongeveer 48% (45% vermeerderd met de gemeentebelasting), zeker de moeite dus. Je krijgt

automatisch een attest opgestuurd (ten laatste op 31 maart na het jaar van investering), dat

je kan inbrengen in je eerstvolgende belastingaangifte.
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Duurzame warmte in Mortsel en Edegem:
Nieuwe woonwijk verzilvert industriële restwarmte

In Mortsel en Edegem komt het eerste warmtenet dat woningen verwarmt met industriële restwarmte van

de AGFA Gevaert fabriek. Een belangrijke Vlaamse primeur, want het is hoog tijd dat we met de

restwarmte van de industrie – die nu vaak zomaar de lucht wordt ingeblazen - huizen gaan verwarmen in

plaats van de planeet.

ZuidtrAnt zit al meer dan een jaar mee aan tafel om dit gerealiseerd te krijgen. Hiervoor werd een nieuwe,

warm(t)e coöperatie opgericht: ZuidtrAnt-W. Een ander bedrijf, maar met dezelfde ambities, drijfveren en

gedrevenheid.

Samen met Ecopower en de experten van Kelvin Solutions (studiebureau) zal ZuidtrAnt-W onder de

noemer van “ Warmte Verzilverd” de aanleg van een warmtenet realiseren. Een coöperatief warmtenet,

met warmte voor en door burgers, die delen in de warmtewinst. In december volgt dan ook een oproep

naar zo veel mogelijk omwonenden, toekomstige warmte-klanten, medewerkers van Afga-Gevaert en

andere geïnteresseerden om coöperant te worden.

Meer info op www.zuidtrant.be over het project. De website www.zuidtrant-w.be is in volle ontwikkeling en

daar kan je begin december terecht om aandelen te kopen. 4 aandelen van 100 EUR zullen recht geven
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Infosessie groepsaankoop elektrische deelwagen Partago

Woensdag 27 november om 19 uur in Walpurgis (Deurneleitje 6 in Mortsel) bent u

uitgenodigd om informatie te krijgen van Partago over de aankoop van een

elektrische deelwagen. Nu de korting van de overheid er uit gaat, wil Partago een

aanbod doen door zelf een extra korting te geven bovenop die van de overheid, als u

nog voor 2020 een elektrische deelwagen koopt. Als u een wagen aankoopt en deelt

met de buurtbewoners, krijgt u een maandelijkse vergoeding van Partago. Alle info

via www.partago.be of het Facebook event.
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Al gehoord van NewB? Deze ethische, coöperatieve bank heeft om te lanceren een

startbudget nodig van 30 miljoen euro! Jij kan helpen door een of meerdere aandelen

te kopen van 20 euro. Meer info op hun website. Ga snel een kijkje nemen, het

aanbod loopt maar tot eind november!

ZuidtrAnt wint prijs bij Kamp C

ZuidtrAnt heeft, net als Burgerlijke Maatschap Gummaar in Mechelen en Klimaan CV, 2000 euro

gewonnen om een start te geven aan het cVPP project in de Stalinsstraat in Deurne. CVPP-wat?

CVPP staat voor community-based Virtual Power Plant. Met ons project in de Stalinsstraat, willen

we bekijken hoe we elke inwoner in de straat kunnen voorzien van hernieuwbare energie door ze

te delen met elkaar, medebewoners kunnen laten genieten van deelmobiliteit en het distributienet

sparen van de pieken van zonne energie. Meer info op Kamp C.
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ZuidtrAnt cvba-so

Burgercoöperatie voor lokale & 

duurzame energieprojecten.

www.zuidtrant.be
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