
Als gevolg van de coronacrisis waren de Activiteitencommissie en de Groenclub de 
afgelopen periode helaas genoodzaakt hun geplande evenementen af te gelasten. 
Toch waren er voldoende onderwerpen, waarover wij berichten op de website 
plaatsten. Lees in deze editie van de Nieuwsbrief Heveadorp wat u misschien 
gemist hebt.  

Resultaten enquête omgevingsvisie 
bekend 
De Gemeente Renkum is bezig met het 
schrijven van een omgevingsvisie en wilde 
ook de bewoners van Heveadorp hierbij 
betrekken. Door een enquête in te vullen 
konden de bewoners kenbaar maken welke 
aandachtspunten volgens hen in een 
omgevingsvisie niet mogen ontbreken.
Lees meer

Een aardgasvrij Heveadorp. Welke kant 
willen we op?
HeveaInitiatief heeft de afgelopen periode 
belangrijke stappen gezet. Op basis van de 
resultaten van een onder bewoners 
gehouden enquête is een lijst 
samengesteld met elf varianten voor 
energievoorziening in de toekomst.
Lees meer

Zonnebloemactie: wie heeft de grootste, 
mooiste? 
Als troost voor het annuleren van enkele 
geplande activiteiten ontvingen alle 
bewoners dit voorjaar een zakje met 
zonnebloemzaad. 
Is het je gelukt één of meer zonnebloemen 
op te kweken?
Lees meer
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Toch nog een jeu de bouleskampioen 
2020 
Op vrijdag 4 september, rond kwart voor 
acht in de avond, rolde de laatste ijzeren 
bal tot vlakbij de but, en Heveadorp had 
een jeu de boules kampioen 2020.
Lees meer

Nieuwe pagina: Anekdotes over 
Heveadorp 
Op onze website hebben we aan de 
(hoofd)rubriek ‘Heveadorp’ een pagina 
toegevoegd: Anekdotes over Heveadorp.
Lees meer 

Nieuwe filmpjes op de website 
Aan de pagina ‘Films over Heveadorp’ zijn 
een paar interessante filmpjes toegevoegd, 
onder meer een filmpje van Maarten 
Veldhuis (van het Waterschap Vallei en 
Veluwe) over de bron van de Seelbeek
Lees meer

Groenclub voorkomt kappen boom 
waarin bosuil woont 
Jarenlang was er op de Dunolaan, in een 
dode boom, een ‘roestende’ (slapende) 
bosuil te bewonderen. Helaas is deze boom 
afgelopen winter omgewaaid.En weg was 
de uil!
Vogelaars ontdekten echter een nieuwe 
roestplaats, niet ver van de vorige, waar 
overdag een bosuil ‘een uiltje knapt.’ 
Lees meer

Duizendknoopbrigade houdt Japanse 
Duizendknoop in toom 
Vanwege corona, moesten dit voorjaar en 
zomer veel activiteiten worden afgelast. De 
in en rond ons dorp alom tegenwoordige 
Japanse Duizendknoop (JDK) trekt zich 
echter niets aan van het virus. Voor de 
Duizendknoopbrigade een reden om, met 
inachtneming van de ‘1,5 meter 
afstandregel’ de Duizendknoop in toom te 
houden.
Lees meer

Voorinschrijving zonnedak GroeneWaarden van start 
Zonne-energie opwekken zonder panelen op je dak? Vijftien jaar lang besparen op 
energiebelasting en je verzekeren van een aantrekkelijke, vaste rente? Ook mee profiteren 
als je zelf al duurzame stroom opwekt? Dat kan!
Lees meer
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Pop-up restaurant de Westerbouwing 
In normale tijden is de Westerbouwing 
beperkt geopend voor het publiek maar 
sinds 1 juni is sprake van een “pop-up” 
restaurant. Iedereen kan nu dagelijks vanaf 
10.00 uur langsgaan voor lunch of een 
borrel.
Lees meer

Bevers vestigen zich definitief aan de 
Fonteinallee 
De Hevea-bevers hebben het in deze 
omgeving duidelijk naar hun zin.                 
’s Ochtends vroeg en tegen de avond laten 
zij zich regelmatig zien.
Lees meer

Resultaten enquête inzameling afval 
Dit voorjaar heeft de gemeente Renkum een 
onderzoek laten uitvoeren naar de 
tevredenheid van bewoners over de 
inzameling van afval. Via een bericht op 
deze website riepen we dorpsgenoten op 
hun mening daarover uit te spreken door de 
enquête in te vullen op renkumspreekt.nl
De resultaten van het onderzoek zijn 
inmiddels bekend.
Lees meer

AGENDA 

19 september: 10:00 - 16:00 uur 
Informatiemarkt HeveaInitiatief op het Heveaveld 

5 oktober 
Informatieavond HeveaInitiatief (Nadere informatie, onder meer over plaats en 
tijdstip volgt eind september)
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