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In deze wintereditie van de Nieuwsbrief Heveadorp vindt u een overzicht van
berichten en evenementen die de afgelopen periode op de website werden
geplaatst. En ook wat het bestuur van de bewonersvereniging bezighoudt. Lees hier
wat u misschien gemist hebt.
ACTUEEL
Straatprijs Postcodeloterij viel in Heveadorp
Voor elf bewoners van de Schefferlaan begon het nieuwe
jaar goed. Een van de straatprijzen van de Postcodeloterij
viel op hun postcode.
Lees meer

Waterspeelplaats in gebruik genomen
Op 14 december werd de waterspeelplaats bij het
waterfiltergebouw oﬃcieel in gebruik genomen.
Lees meer

Heveadorp: Wijk van de Toekomst
Dorpsgenoot Wim Schoonderbeek vertelt in de nieuwsbrief van de Provincie Gelderland
wat er allemaal bij komt kijken om aangemerkt te worden als Wijk van de Toekomst
Lees meer
Enquête HeveaInitiatief
Via een enquête onder vrijwel alle huishoudens in ons
dorp werden de afgelopen maanden gegevens verzameld
over het huidige energieverbruik, isolatiemaatregelen en
vragen/zorgen ten aanzien van een toekomst zonder
aardgas.HeveaInitiatief presenteert op 17 februari de
resultaten.
Lees meer
Nieuw Klompenpad door en langs Heveadorp
Binnenkort wordt een nieuw klompenpad geopend dat door en langs Heveadorp zal lopen:
het Klompenpad XL oftewel het Nederrijnse pad
Lees meer

In deze kolom kan
uw advertentie
staan

Aanleg ontbrekende schakel in het Nederrijnpad uitgesteld
Een verkeerde raming van de kosten en de uitspraak van de Raad van State over de PAS
zorgen voor vertraging bij de aanleg van het snelfietspad tussen Smurfit Kappa Parenco
en de Fonteinallee
Lees meer
Heveadorp in Onzichtbaar Nederland
Een van de afleveringen van de documentaireserie
‘Onzichtbaar Nederland’ ging gedurende ca vijf minuten
over Heveadorp. Dit gedeelte hebben we uit de aflevering
‘geknipt’ en op de website geplaatst.
Bekijk het filmpje

ACTIVITEITEN
Geanimeerde nieuwjaarsborrel
Op zondag 5 januari maakten circa 50 dorpsgenoten
gebruik van de gelegenheid elkaar een gelukkig nieuwjaar
te wensen tijdens de traditionele Nieuwjaarsborrel op het
Heveaveld.
Bekijk de diashow en lees meer

Sinterklaasfeest voor de kleine Heveanen
Zaterdag 30 november was het weer zover: de Sint bracht
een bezoek aan ons mooie dorp.
Lees meer

Groenclub getuige van
zeldzaam natuurverschijnsel
Tijdens een wandeling op de Planken Wambuis stuitten de
deelnemers op ‘de baard van koning Winter’
Lees meer

Pompoensnijden
Bijna 40 kinderen sneden op 10 november uit een pompoen
hun eigen lampion, die vaak nog lang na Sint Maarten in het
dorp te bewonderen was
Bekijk de foto’s en lees meer

Airborne Wandeltocht
Als gewoonlijk zorgde een aantal Heveanen op de dag van
de Airborne Wandeltocht voor het plaatsen van
informatieborden en ophangen van spandoeken.
Lees meer
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VAN HET BESTUUR
HeveaVisie 2030
Het bestuur van de bewonersvereniging heeft zich het
afgelopen jaar gebogen over vragen als ‘waar willen we in
2030 staan op het terrein van duurzaamheid en veiligheid;
hoe bevorderen we de sociale cohesie binnen het dorp en
hoe bereiken we dat mensen meer naar elkaar omzien.’
Ideeën hierover en wat er nodig is om een en ander te
realiseren wil het bestuur graag met u delen tijdens de
Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging
op 3 maart aanstaande.
Komt u ook?
Vrachtverkeer door het dorp
Zware vrachtauto’s met de Smurfit Kappa Parenco fabriek in Renkum als bestemming
zorgen voor veel overlast in het dorp. De oorzaak? Zowel Heveadorp als het dorp Renkum
kennen een Veerweg. Vrachtwagenchauffeurs die in hun navigatiesysteem ‘Veerweg 1
Renkum’ intoetsen worden in sommige gevallen naar de Veerweg in Heveadorp gestuurd.
Dat leidt niet alleen in Heveadorp, maar ook in andere dorpen tot ongewenste situaties.
Het probleem is diverse keren bij de gemeente aangekaart en uit navraag is gebleken, dat
ook de gemeente zoekt naar een oplossing. De door het bestuur aangedragen oplossing
is de aanpassing van de naam van de weg waaraan Parenco is gelegen. Deze weg is
echter eigendom van de provincie. De gemeente zegt in overleg te zijn met de provincie
om die naamsverandering door te voeren. Vooralsnog is dit niet gebeurd. Het bestuur
heeft er in een brief aan gemeente en provincie op aangedrongen deze kwestie met spoed
op te lossen.
Geen dorpsfeest in 2020
In de vorige nieuwsbrief vroegen wij bewoners of zij bereid waren een handje te helpen
met de organisatie van een dorpsfeest. Helaas heeft niemand aan deze oproep gehoor
gegeven. Dit betekent dat we moeten afzien van het plan een dorpsfeest te organiseren.
De bewonersvereniging is nu van plan op een andere manier de saamhorigheid binnen
het dorp te stimuleren. Gedacht wordt aan het faciliteren van buurtbarbecues.
Cees Kwakernaak overleden
Onlangs hebben we afscheid moeten nemen van Cees Kwakernaak. Cees was een zeer
betrokken dorpsgenoot die onder meer actief was in de Groenclub. Hij was ook ‘trekker’
van de Duizendknoopbrigade. Wij zullen Cees node missen.

Agenda:
2 februari van 10:00 tot 12:00 uur
Vogelhuisjes timmeren en vetbollen maken
17 februari van 20:00 tot 22:00 uur
Presentatie resultaten enquête Hevea Initiatief
3 maart van 20:00 tot 22:00 uur
Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging
14 maart van 10:00 tot 12:00 uur
Groenclub Zwerfvuilactie
13 april van 11:00 tot 13:00
Paaseieren zoeken op de Duno

