
    

 
U I T N O D I G I N G  

 
 
Bewonersavond Heveadorp Wijk van de Toekomst 
 
Geen CO2 uitstoot meer in 2050, dat is de uitdaging waar we met z’n allen voor staan. Dat betekent 
nogal wat, onder andere dat alle woningen van het aardgas af moeten. Niet morgen, niet volgend jaar, 
maar op termijn wel. De manier waarop wijken aardgasvrij worden gemaakt verschilt van wijk tot wijk. 
Het begint vaak met één of meer initiatiefnemers die het idee oppakken om de wijk aardgasvrij te 
maken. Dat kan een bewonersinitiatief zijn, maar ook een corporatie, de netbeheerder of de gemeente.  
 

In Heveadorp hebben de enthousiaste bewoners van het Hevea 
Initiatief en de gemeente de handen ineen geslagen en het initiatief 
genomen om met dit dorp te beginnen met de verkenning van een 
aardgasvrije woonomgeving. Vooral vanwege de sterke sociale 
samenhang en de behapbare schaal, zien wij samen goede kansen 
om van Heveadorp een Wijk van de Toekomst te maken. En dat zien 
ook woningcorporatie Vivare, netbeheerder Liander en provincie 
Gelderland. 

 
Een aardgasvrij Heveadorp, daar hebben we u hard voor nodig. Het gaat immers over uw 
woonomgeving. Daarom willen we graag weten hoe u tegen deze ontwikkeling aankijkt, welke kansen 
en bedreigingen u ziet en vooral of u deze verkenning met ons aan wilt gaan.  
 
Om dit in beeld te brengen nodigen wij u van harte uit voor de informatiebijeenkomst Heveadorp Wijk 
van de Toekomst op dinsdag 11 december in de Ontmoetingskerk in Doorwerth. Een avond waarin 
we u het proces uitleggen, ingaan op waar we nu staan en vooral het gesprek met u als bewoner aan 
willen gaan. 
 
Programma  
19:00 Inloop met koffie en thee 
19:30  Welkom door Hevea Initiatief (Wim Schoonderbeek in gesprek 

met wethouder duurzaamheid Joa Maouche) 
19:45  Wat is een Wijk van de Toekomst (Jan Straatman geeft uitleg 

over de aanpak van het Gelders Energie Akkoord) 
20:05  Is dat ook voor huurders? (Twan Rikken van Vivare legt uit 

waarom wel) 
20:15  Kansen van Heveadorp (Jasper Neyssen gemeente Renkum 

zoomt in op de eerste analyseresultaten) 
20:30  Doorpraten kansen en zorgen (eventueel in subgroepen)    Copyright Teus van Eck, Oosterbeek 
21:10  Napraten en conclusie vervolg 
Uiterlijk 21:30 Einde  


