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Toelichting project  
'W�k van de Toekomst'

 
Beste Heveanen,

 
We hebben gemerkt dat niet iedere dorpsgenoot op de
hoogte is van onze uitgangspunten en doelstellingen voor
het project “Heveadorp - W�k van de Toekomst” en willen
deze graag verduidel�ken.

 
Hoe begon het? 
De overheid heeft voor heel Nederland als doel gesteld om
per 2050 van het (fossiel) gas af te z�n. De gemeente
Renkum wil deze doelstelling al in 2040 realiseren.  
Het doel van Hevea Initiatief is, door deel te nemen aan
“W�ken van de Toekomst” de belangen van de bewoners
mee laten wegen in beslissingen en tegenwicht te bieden
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aan andere belanghebbende part�en. Verder vinden we
dat we moeten k�ken naar wooncomfort, kosten (eenmalig
en jaarl�ks), alsook de daadwerkel�ke impact op het milieu.
Natuurl�k ook om uit te vinden wat de voor- en nadelen
z�n voor Heveadorp van de verschillende alternatieven. 
Als werkgroep z�n we ervan uitgegaan dat het beter is om
mee aan het stuur te zitten om zo te komen tot de beste
oplossing voor ons dorp, dan om uiteindel�k een door de
gemeente “bedachte” oplossing opgelegd te kr�gen.
Daarvoor is, als afsluiting van fase 1 van het project, een
notitie met de te onderzoeken mogel�kheden opgesteld die
we aan iedereen hebben voorgelegd.  
 
BELANGR�KE UITGANGSPUNTEN:

W�, de werkgroep Hevea Initiatief - W�k van de Toekomst,

kunnen dorpsgenoten adviseren, maar nooit opleggen
wat z� moeten doen.

nemen deel aan de stuurgroep die wil laten
onderzoeken wat er kan, wat de beste methode is en
wat het meest geschikte t�dstip is om aardgasvr� te
worden. Binnen het project is er dus alle ruimte voor
het zoeken naar de juiste technieken (oud en nieuw) en
het juiste t�dpad. 

nodigen steeds iedereen uit om mee te praten over de
potentiële oplossingen. We hebben invloed, maar noch
de individuele bewoners noch Hevea Initiatief kan de
uiteindel�ke beslissing over de uitvoering nemen. Dat
mandaat ligt b� de gemeente. En die beslissing gaat,
met of zonder de inbreng van de bewoners, door.

hebben oog en oor voor de belangen van zowel
eigenaar/bewoners en huurders, als het gaat om de
haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie
en de voorbereidingen hierop. 

Waar we niet voor staan en we kritisch op zullen reageren
als het om de energievoorziening van 
Heveadorp gaat:

(geluids)hinder ondervinden van welke energie-
opwekker dan ook, 

energie-opwekkers die een aantasting z�n van de
natuurl�ke, groene omgeving,

het kappen, versnipperen en tot biogas verwerken van
gezonde bomen/bossen die gebruikt wordt als
alternatief voor gas.

Draagvlak 

Op 11 december 2018 is over het project W�k van de
Toekomst een eerste Bewonersb�eenkomst gehouden
waarvoor alle bewoners z�n uitgenodigd. Op deze
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avond waren 62 bewoners uit 54 woningen aanwezig
en is door de aanwezige bewoners unaniem besloten
dat er begonnen kon worden met de 1e oriënterende
fase van het project. (verslag)

Vervolgens ging de stuurgroep aan de slag. Het project
is aangemeld b� overheden en er is subsidie
aangevraagd voor de inhuur van deskundigen. Het
project werd geaccepteerd, de �nanciën voor de
oriënterende eerste fase z�n beschikbaar gekomen. 

Hierna is de werkgroep aan de gang gegaan. De eerste
activiteit was het maken en uitvoeren van de
Bewonersenquête 2019. Het doel van deze enquête
was, ondermeer, het in kaart brengen van wat de
bewoners vinden van het idee om Heveadorp
aardgasvr� te maken en een beeld te kr�gen van de
huidige energiesituatie van de woningen in ons dorp. 

Van de 325 huishoudens in Heveadorp en z�n 210
ingevulde formulieren teruggekomen (respons is 65%). 

Uitslagen enquête 

68% gaf aan nu te starten met onderzoeken (zeer)
belangr�k te vinden en nog eens 22% stond er neutraal
tegenover. Slechts 10% vond het niet (zo) belangr�k. 
Op basis van deze resultaten voelde de werkgroep sterke
steun om onderzoek verder voort te zetten. In 3
b�eenkomsten z�n de bewoners b�gepraat en is om
reacties gevraagd. 

Bespreking van de resultaten van de enquête op de
1ste Bewonersb�eenkomst 17 februari 2020. De avond
is afgesloten met de oproep voor aanmeldingen voor
de klankbordgroep. Inmiddels bestaat de
klankbordgroep uit 20 bewoners.

De Bewonersb�eenkomst 30 maart 2020 is niet
doorgegaan vanwege de corona/covid19

De 2de Bewonersb�eenkomst 08 juni 2020 (digitaal):
wat wel en niet de voorkeur heeft vanuit het dorp is
duidel�ker geworden.

De 3de Bewonersb�eenkomst 5 oktober 2020
(digitaal): de oplossingsrichtingen die in de vervolgfase
2 verder onderzocht zullen gaan worden z�n
voorgelegd. (Notitie) 

T�dens dit laatste overleg hebben we toegezegd om
nogmaals dorpsbreed het draagvlak voor onze
inspanningen na te gaan. Dit heeft helaas geresulteerd in
een sch�nbaar verminderd draagvlak. 
 
Laatste dorpsbrede navraag 
In oktober 2020 hebben w� u gevraagd (per email of brief)
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of w� u in de stuurgroep van het project mochten bl�ven
vertegenwoordigen. Bewoners van 149 woningen hebben
gereageerd, sommigen met een (uitgebreide) toelichting. 
 

Voorlopige uitslag:

In 78 reacties is aangegeven niet akkoord te gaan met
ons voorstel (52%).

In 66 reacties is aangegeven wel akkoord te gaan met
ons voorstel (44%).

In 1 reactie was geen duidel�ke ja of nee te zien (1%).

4 bewoners hebben laten weten geen belangstelling
hebben (3%)

Dit betekent dat we, van de totaal 325 woningen, vanuit
149 woningen (46%) een reactie hebben ontvangen en
vanuit 176 (54%) huishoudens geen reactie hebben
ontvangen

Met deze antwoorden hebben w� geconcludeerd dat we
het draagvlak dat er was, deels hebben verloren. We gaan
alle binnengekomen reacties bundelen en deze voegen b�
ons rapport aan de stuurgroep. De stuurgroep beslist
immers of we door mogen naar fase 2, de onderzoeksfase. 
We benadrukken dat de stuurgroep geen onderdeel is van
Hevea Initiatief, maar is ingesteld door de gemeente
Renkum. De werkgroep ‘W�k van de Toekomst’ neemt, als
een van de 5 part�en, deel aan deze stuurgroep van het
project ‘Heveadorp - W�k van de Toekomst’. Doel van
Hevea Initiatief daarb� is de wensen en ideeën van de
bewoners van Heveadorp in de stuurgroep duidel�k aan de
orde te stellen.

Door het verlies aan draagvlak kan het zo z�n dat de kans
gemist wordt om aan de vervolgfase deel te nemen en dat
we subsidies missen die beschikbaar z�n voor onderzoek
en ondersteuning. 
Wel zullen isolatieadviezen en energie-toetsen voortgezet
worden voor iedereen die zich daarvoor heeft opgegeven.
Dit wordt betaald vanuit een subsidie (RRE) die buiten het
project W�k van de Toekomst valt, maar waar Hevea
Initiatief zich ook voor ingespannen heeft. 
 
Hoe nu verder? 
De werkgroep W�k van de Toekomst wil de belangen van
Heveadorp bl�ven vertegenwoordigen als het gaat om de
transitie naar een aardgasvr� Heveadorp en proberen
subsidies binnen te halen voor onderzoek en maatregelen.

W� willen door naar fase 2, met daarin het onderzoek naar
de mogel�kheden om Heveadorp aardgasvr� te maken en
om als dorpsgemeenschap mee te bl�ven praten over de
weg en t�dpad daar naar toe. (Fases van het project: zie
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pagina 10). 
 

Daarb� doen w� de belofte ons in te zetten voor verder
onderzoek en u te informeren over wat er speelt, waar
het knelt en hoe het vordert.

Met vriendel�ke groeten,

De werkgroep Heveadorp - W�k van de Toekomst 
 
P.P. van D�k 
C. Egmond 
A. Heming 
W. Huysman 
M. van Neure 
M. Oomkes 
W. Schoonderbeek 
G. Verhagen
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Hevea Initiatief

Het initiatief van onze bewonersgroep wordt
ondersteund door de bewonersvereniging van
Heveadorp, de gemeente Renkum en de provincie
Gelderland. Er z�n geen commerciële part�en
betrokken b� dit initiatief.
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