
Stand van zaken W�k van de Toekomst

 

Stand van zaken project  
W�k van de Toekomst

Op 2 juli 2019 is er weer overleg geweest tussen de
gemeente Renkum, Liander, Vivare en Hevea Initiatief over
de voortgang van het project “Heveadorp – W�k van de
Toekomst”.  
 
De belangr�kste zaken die daaruit naar voren z�n gekomen:
 
1. De gemeente Renkum gaat nu z.s.m. b� de provincie
Gelderland de aanvraag voor subsidie aanvragen voor de
ondersteuning van de activiteiten. 
 
2. Ten behoeve van deze aanvraag zal er nog overleg z�n
tussen de subsidieadviseur van de gemeente en HI. 
 
3. De behandeling van de aanvraag duurt 6-8 weken. Dus
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kunnen we na de zomer hopel�k direct uit de starblokken
met fase 2 van de aanpak voor de W�k van de toekomst.
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Fase 2: Oriëntatie fase.  
In deze fase wordt de actieve communicatie naar de bewoners van
Heveadorp geïntensiveerd. Het doel van fase 2 is om scenario’s op te
stellen voor het onderzoek naar de mogel�kheden om Heveadorp
gasvr� te maken. De gekozen scenario’s worden in fase 3
(Haalbaarheidsfase) uitgewerkt. Om de scenario’s te kunnen opstellen
moet het duidel�k z�n wat er in w�k speelt en wat de verwachtingen
z�n b� de bewoners en de andere betrokken part�en.  
 
1. Gegevens over Heveadorp worden verzameld. 
1.1. de bestaande infrastructuur  
1.2. de woningvoorraad (particulier & coöperatief),  
1.3. het energieverbruik en  
1.4. de installaties in de woningen.  
2. Wat speelt er dat kan helpen om Heveadorp een goede W�k van de
Toekomst te maken  
2.1. alle betrokken part�en kunnen input leveren over hun
verwachtingen  
2.2. onder de bewoners wordt een enquête uitgevoerd.  
 
De resultaten van het voorgaande geven input voor het bepalen van de
reikw�dte. Dit is: welke aspecten verdienen aandacht in de W�k van de
Toekomst. Niet alleen het gasloos maken maar ook mobiliteit,
klimaatadaptie, veiligheid, levensloopbestendigheid, etc. Vooralsnog
wordt er van uitgegaan dat de reikw�dte beperkt bl�ft tot “los van het
gas”. Uit de enquête en de andere onderzoeken kan bl�ken dat het toch
zinvol is om de reikw�dte uit te breiden.
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4. HI heeft de taak om zoveel mogel�k informatie over het
dorp en haar bewoners te verzamelen. We willen dat doen
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door middel van huisbezoeken b� ca. 75 woningen (d.i.
b�na 25%) om daar de technische gegevens van de
woning op te nemen en de bewoners te vragen naar hun
wensen, ideeën, plannen voor de nab�e en langere
toekomst. Ook zullen we proberen een goed beeld te
kr�gen van de huidige w�ze van koken (gas/elektrisch), de
leeft�d van de CV/kachels, de warmwatervoorziening, etc.
en ook van de bouwkundige staat van de woning en of er
wel of niet is na-geïsoleerd.  
 
5. De uitkomsten van deze woningbezoeken zullen worden
afgezet tegen de grootschalige geanonimiseerde gegevens
die er b� Vivare en Liander beschikbaar z�n voor het hele
dorp. 
 
6. Dit geheel zal worden gebruikt voor het opstellen van
scenario’s voor het in fase 3 uit te voeren onderzoek naar
de mogel�kheden om Heveadorp gasvr� te maken. 
 
We hebben in de zomer dus nog veel voorbereidende
activiteiten en gaan in het najaar volop aan de slag met de
verdere uitwerking van Heveadorp - W�k van de
Toekomst.  
 
Meer informatie b�  
Wim Schoonderbeek, Albert Bloem 
 
contact@heveainitiatief.nl
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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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Nieuwsbrief
Mis geen nieuws meer en
meld je aan voor de
nieuwsbrief.  
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