
Beste dorpsgenoten, 
 
 
Ik had nooit gedacht dit ooit te doen, maar ik voel me nu echt genoodzaakt om jullie te schrijven. 
Ik vraag uw aandacht voor de volgende vraag: laten we een klein groepje bewoners bepalen dat 
iedere Heveaan een warmtepomp moet installeren, er een biogascentrale naast Kasteel Doorwerth 
komt of wellicht windmolens in de uiterwaarden? Of zorgen we voor echte inspraak? 
 
Er is een stuurgroep, onderdeel van de stichting Hevea-initiatief, die ervoor wil zorgen dat Heveadorp 
in 2030 van het gas af is. Begrijp me niet verkeerd: daar heb ik niets op tegen. Maar moet dit al over 
tien jaar? We kunnen ook van het gas af als de techniek niet meer in de kinderschoenen staat, er 
betere plannen zijn en als we allemaal mee kunnen beslissen over de toekomst van Heveadorp. 
 
Deze stuurgroep vraagt ons, Heveanen, nu om toestemming om hun plannen verder uit te werken. U 
heeft een mail gekregen, waarop u JA of NEE kan antwoorden. Er zijn twee problemen met dit 
systeem van meningen peilen. 
 
De keuze is niet zo simpel als JA of NEE.   
Wie JA stemt, stemt ook voor een samenwerking met het bedrijf Hooijer in Renkum, dat een 
biogascentrale naast kasteel Doorwerth wil bouwen. Zie de afbeelding aan de achterkant. Zo wordt 
een stem voor een duurzaam plan wellicht ook een stem voor biogas, want dat noemt Hevea-
initiatief als een van de vier beste opties. Of voor de lawaaiige warmtepomp, die als beste alternatief 
voor het gas wordt gezien. En er is zelfs gesproken over windmolens in de uiterwaarden. De slogan 
van de stichting is: ‘niets is ons te gek.’ 
 
Waarom zouden we niet wachten tot de techniek verder ontwikkeld is? Laten we in alle rust eens 
met elkaar overleggen hoe we ons prachtige dorp zo rustig en groen kunnen houden. Er zijn vast 
betere plannen te bedenken dan een biogascentrale, windmolens in de natuur of een warmtepomp. 
 

Het tweede probleem is dat elk huishouden nu maar één stem heeft, in plaats van dat elke 
volwassene een stem krijgt. Bij normale verkiezingen mag u op iemand anders stemmen dan uw 
partner, ouder of kind. Waarom zou dat nu niet mogen? 
 
Dus laat van u horen en mail vóór 1 november uw mening, zoals Heveainitiatief vraagt, naar 
contact@heveainitiatief.nl met JA of NEE en geef toelichting als u dat nodig vindt.  
Wilt u dat uw stem terug te vinden is? Stuur een CC van  mail naar christinantonides@hotmail.com  . 
Bij de vorige enquête waren de uitslagen namelijk helaas niet terug te vinden. Wie JA stemt, stemt 
mogelijk ook voor biogas, een warmtepomp, en windmolens in de natuur. 
Zonder dat u daarvoor nog verder om toestemming wordt gevraagd.  
 
 
Namens bezorgde Heveanen , 
 
 
Christina Antonides, Centrumlaan 3 
Elisabeth Rault, Beeklaan 44 
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