Notulen 31e Algemene Ledenvergadering
Datum: 3 maart 2020
1. Opening
Voorzitter Jeroen Bosch verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering.
2. Mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van: Willem Hillen, Geert v.d. Straaten,
Dennis en Nicole de Jong, Peter Leeuwendal, Wim Schoonderbeek, Martijn
Oomkes en Christien van Santen.
De voorzitter vraagt de aanwezigen een moment stilte waarin de recentelijk
overleden Cees Kwakernaaak wordt herdacht. Cees was een zeer betrokken
dorpsgenoot die zich met name inzette voor het behoud van landschap en
omgeving, actief was binnen de Groenclub en initiator van de
Duizendknoopbrigade.
3. Notulen 30e ALV
Het verslag van de 30e ALV roept vragen noch opmerkingen op, waarna het
wordt vastgesteld.
4. Jaarverslagen werkgroepen
Binnen de Bewonersvereniging zijn twee werkgroepen actief: de Groenclub en de
Activiteitencommissie. Deze werkgroepen organiseren seizoensgebonden
activiteiten voor jong en oud. De vacatures die in de Activiteitencommissie
ontstonden na het afscheid van Christien van Santen en Marjan Kraaij zijn
ingevuld door nieuwe leden. Ook voor de Groenclub hebben zich twee nieuwe
leden aangemeld.
Aankondigingen van activiteiten van de Groenclub en de Activiteitencommissie
zullen met ingang van 2020 niet meer huis-aan-huis worden bezorgd maar via email en de Agenda op de website Heveadorp.nl
De voorzitter vraagt de bewoners, voor zover zij dat nog niet gedaan hebben,
hun e-mailadressen door te geven via de website.
Naast de werkgroepen is er het Hevea-Initiatief waarin een groep bewoners
actief is. Hevea-Initiatief onderzoekt mogelijkheden om te komen tot een
aardgasvrij Heveadorp in 2030. Het staat los van de Bewonersvereniging, maar
wordt door deze vereniging wel een warm hart toegedragen.
Groenclub
Het afgelopen jaar was een zeer productief Groenclub-jaar, met weer meer
activiteiten:
Februari:
Kinderspeurtocht over de Duno met oliebollen en chocomel
Maart:
Vogelzangcursus
Zwerfvuilactie
Juni:
Excursie naar biologische boerderij Veld en Beek
September: Excursie naar Arboretum De Dreijen in Wageningen

Oktober:
Zwerfvuilactie
November: Pompoensnijden
Wandeling over de Planken Wambuis
Een aantal van onze traditionele activiteiten blijft succesvol. Zo deden ook dit
jaar bijna veertig kinderen mee aan het pompoensnijden. De excursies werden
goed bezocht en gewaardeerd. Ook is er nog steeds een goede opkomst bij de
zwerfvuilacties in voor- en najaar. De Groenclub ontvangt van de gemeente
subsidie voor de organisatie van deze zwerfvuilacties (€ 100,00 per keer). Met
deze subsidie financiert de Groenclub een deel van haar activiteiten. Nieuw dit
jaar was de vogelzangcursus waarbij belangstellenden onder begeleiding van
leden van de Groenclub een aantal zaterdagochtenden in de omgeving vogels
leerden herkennen aan hun zang.
De groenclub bestond in 2019 uit Willem Hillen, Jaap Ex, Ernst Kamminga,
Marjolein van der Glas, Mark van Buuren, Daphne Horstink, Cees Kwakernaak en
Geert van der Straaten. Wij zijn blij te kunnen melden dat we er in 2020 nieuwe
leden bij zullen krijgen. Ook het komende jaar zullen we dus genoeg activiteiten
kunnen organiseren.
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie heeft in 2019 vijf activiteiten voor de bewoners van
Heveadorp georganiseerd:
• Nieuwjaarsborrel op het Heveaveld
• Paaseieren zoeken
• Buitenspeeldag (helaas afgelast wegens te slecht weer)
• Jeu de Boules toernooi
• Bezoek Sinterklaas bij restaurant Adriano
Ook heeft de activiteitencommissie een mooie kerstkaart bij de bewoners
bezorgd.
Voorzitter Christien van Santen en penningmeester Marjan Kraaij-Jeurink hebben
eind 2019 afscheid genomen van de activiteitencommissie. Bonny van der Wal is
tot de nieuwe voorzitter benoemd. De functie van penningmeester is bij de start
van 2020 nog vacant.
Gelukkig hebben we ook nieuwe leden mogen verwelkomen: Nico Havinga en
Monique Gerritsma.
De activiteitencommissie voor 2020 bestaat uit de volgende leden:
Bonny van der Wal - voorzitter
vacant - penningmeester
Linh Ly
Danielle van der Straaten-Broekhuizen, Nicole de Jong, Nelleke van Kempen
Femke Schoenmaekers, Nico Havinga, Monique Gerritsma
5. Financiën 2019
a Toelichting financiën en balans 2019
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag.
- 2019 is afgesloten met een batig saldo van € 7551,- waarvan in kas van de
Activiteitencommissie: €230,96en in kas van de Groenclub: €161,64
- In 2020 verwachten we ongeveer €2500 aan contributies te ontvangen.
- Informatievoorziening zal in het vervolg via de website en e-mail
plaatsvinden, waardoor de drukkosten zullen afnemen.

-

In 2019 is de huur van de kerk voor de ALV 2019 en ALV 2018 voldaan.
In verband met het vertrek van Marjan Kraaij uit de activiteitencommissie
neemt de penningmeester voorlopig het beheer van de kas van de
activiteitencommissie waar.
Het bedrag dat Nuon in rekening brengt voor de elektriciteitsvoorziening op
het Heveaveld vormt een hoge kostenpost. (€368,-) Vooralsnog zullen we dit
moeten accepteren.
De Groenclub heeft van de gemeente €200 ontvangen voor het uitvoeren van
zwerfvuilacties.
De bewonersvereniging telde eind 2019: 134 gezinsleden, 46 individuele
leden en één niet betalend lid. In 2019 zegden vijf leden hun lidmaatschap op
en meldden negen nieuwe leden zich aan.
Aan contributie werd in 2019 een bedrag van € 2337,- ontvangen. Vijf
individuele leden en negen gezinsleden hebben (nog) niet aan hun
verplichting voldaan.

b Verslag kascommissie
De kascontrole werd dit jaar op 27 februari uitgevoerd door Harry Beuker en
Wim Schoonderbeek. Naast de algemene boekhouding van de bewonersvereniging is
ook de financiële verantwoording van de Activiteiten commissie en die van de Groenclub
bekeken.
De kascommissie stelt vast dat:
- de aanbevelingen van de vorige kascommissie zijn overgenomen.
- de rekening voor de elektriciteitskast op het Heveaveld nog steeds een substantiële
kostenpost is. De gemeente is niet bereid de kosten over te nemen. Met de
penningmeester werd gebrainstormd over een betere exploitatie, bijvoorbeeld door
de kast te gebruiken voor het laden van elektrische auto’s,
De kascommissie stelt voor om een deel van het vermogen van de vereniging te
besteden aan bijzondere activiteiten zoals bijvoorbeeld een extra uitstapje voor kinderen
of een BBQ gecombineerd met de finale van de Jeu de Boule competitie.
De controle werd afgesloten met de conclusie dat de boekhouding goed op orde is en dat
de penningmeester zijn taken goed heeft uitgevoerd. Het saldo van de vereniging is met
€207,- toegenomen.
De kascommissie stelt de vergadering daarom voor om het bestuur van de vereniging
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2019.

c Financieel verslag kalenderjaar 2019
Het financieel verslag van het kalenderjaar 2019 wordt goedgekeurd.
6. Begroting 2020
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Bij het opstellen
daarvan gold de gedachte dat op dezelfde voet wordt voortgegaan. Verwacht
wordt dat de Activiteitencommissie en de Groenclub in 2020 de inmiddels
vertrouwde activiteiten zullen organiseren.
De begroting wordt goedgekeurd.
7. Privacyverklaring
Het bestuur heeft een privacyverklaring opgesteld. Deze is te vinden op de
website Heveadorp.nl. (https://www.heveadorp.nl/algemene-ledenvergadering/)

8. Wat er op dit moment speelt
Werkgroepen op sterkte
Zoals gezegd zijn de Activiteitencommissie en de Groenclub weer op sterkte.
Hevea-Initiatief
Het HeveaInitiatief, dat door de Bewonersvereniging wordt ondersteund, mag
zich verheugen op een grote belangstelling binnen het dorp. Dat bleek onder
meer uit een drukbezochte informatiebijeenkomst in februari van dit jaar.
Waterspeelplaats
In de Seelbeek werd een waterspeelplaats aangelegd.
Fietspad
Na (lang) aandringen van de bewonersvereniging op de gemeente en het
Geldersch Landschap werd het zandpad tussen Oude Oosterbeekseweg en Van
der Molenallee gereconstrueerd tot een verhard fietspad.
Dorpsfeest
Het tijdens de vorige ALV aangekondigde dorpsfeest 2020 gaat niet door omdat
aan de oproep om medewerking te verlenen aan de organisatie ervan geen
gehoor werd gegeven. Het bestuur overweegt nu om materialen aan te schaffen
die organisatoren van bijvoorbeeld straatbarbecues kunnen lenen. Daarbij wordt
vanzelfsprekend rekening gehouden met materiaal dat al voorhanden is.
Vrachtverkeer door dorp
Het dorp ondervindt nog steeds hinder van zwaar vrachtverkeer met bestemming
Parenco Renkum. Dat komt doordat chauffeurs die in hun navigatiesysteem
Veerweg Renkum intoetsen in veel gevallen naar de Veerweg in Heveadorp
worden geleid. Wanneer Parenco zijn adresgegevens wijzigt van Veerweg in
Papiermolenweg kan dit voorkomen worden.
Het bestuur heeft in een brief aan de gemeente gevraagd of zij Parenco dringend
wil verzoeken daartoe over te gaan.
Klompenpad
Op 13 maart zal een nieuw klompenpad worden geopend dat door en langs
Heveadorp voert: het Nederrijnpad. De bewegwijzering daarvan is inmiddels al
gereed.
Vervanging speeltoestellen
Tijdens een keuring door de gemeente bleken de speeltoestellen op het
Heveaveld niet veilig, waarna deze werden verwijderd.
Er zal nu op korte termijn een plan worden gemaakt voor een nieuwe speeltuin.
Wie daarvoor nog ideeën heeft melde zich bij de voorzitter. Voor de bekostiging
van de nieuwe speeltoestellen zullen sponsors worden gezocht.
Teie de Koning merkt op:
“In de hele gemeente Renkum liggen speelplaatsen die door de gemeente
bekostigd werden. Waarom moet de speeltuin in Heveadorp door de
bewonersvereniging worden bekostigd? De gemeente keurt wel jaarlijks de
speeltoestellen, maar stelt geen geld beschikbaar wanneer de toestellen worden
afgekeurd. Ontvangt het bestuur eigenlijk wel een keuringsrapport?”

Het bestuur zal deze vragen aan de gemeente voorleggen en benadrukken dat
voor alle speelvoorzieningen in de gemeente dezelfde regels dienen te worden
gehanteerd. Tevens zal in het vervolg een keuringsrapport worden opgevraagd.
Glasvezel
De afgelopen tijd zijn onder meer langs de Veerweg en op de Duno
glasvezelkabels aangelegd. Doel hiervan is: aansluiting van bewoners in het
‘buitengebied’ op het glasvezelnetwerk. Voor Heveadorp betekent dit dat alleen
de bewoners van bijvoorbeeld de woonboten en de nieuwe woningen op ‘het
landje van Wernsen’ de beschikking krijgen over een glasvezelverbinding. De
bewoners van Heveadorp zullen het voorlopig moeten doen met internet via KPN
of via de kabel (Ziggo).
Nico van Schaik merkt op, dat wanneer je in Heveadorp wilt beschikken over
‘snel internet’ bent aangewezen op een (duur) Ziggo abonnement. Het KPN
netwerk is immers veel te traag! In feite beschikt Ziggo dus over een
monopolypositie. Dat is in tijden van marktwerking ongewenst.
Het bestuur zegt toe ook dit probleem bij de gemeente aan te kaarten.
Buurtwandeling Veiligheid
Het blijkt dat er op 5 februari een buurtwandeling is geweest waarvoor via de
Whatsappgroep Buurtpreventie de bewoners werden uitgenodigd. Wat velen is
ontgaan.
De deelnemers, de wijkagent en een projectmedewerker van de gemeente
signaleerden onveilige situaties en maakten daarvan een aantekening.
Onduidelijk is wat daar verder mee gebeurt.
Voorheen gingen buurtwandelingen uit van het Dorpsplatform, maar dat is
opgeheven.
Het bestuur zal contact opnemen met de beheerder van de Whatsappgroep
Buurtpreventie. Het vindt namelijk dat in het vervolg dit soort initiatieven beter
gecoördineerd dienen te worden.
Ook zal het aandringen op een terugkoppeling en een actiepuntenlijst.
Nieuwjaarsborrel
De dag waarop jaarlijks de nieuwjaarsborrel wordt georganiseerd (eerste zondag
van het nieuwe jaar) vormt voor een aantal Heveanen een belemmering dit
evenement bij te wonen. Bekeken zal worden of de nieuwjaarsborrel ook op een
andere dag kan worden georganiseerd.
9 (Her)benoeming bestuursleden
Christien van Santen die de Activiteitencommissie vertegenwoordigt in het
bestuur, revalideert momenteel na een ongeval. Zij heeft meegedeeld dat zij het
bestuur zal verlaten. Haar plaats zal worden ingenomen door een van de leden
van de Activiteitencommissie.
Jeroen Bosch, Pieter Veldstra, Arjan van Kempen en Peter Leeuwendal zijn in
2020 herkiesbaar. Allen worden herkozen voor een nieuwe termijn.
10 Afscheid Christien van Santen
Christien is niet aanwezig. Van haar zal op een ander moment op passende wijze
afscheid worden genomen.

11 Visie Heveadorp 2030
Het bestuur is voorzichtig gestart met een vooruitblik naar de komende jaren. Er
worden veel veranderingen in gang gezet door Gemeente, Rijk, Provincie en
maatschappij die de aandacht waard zijn; veranderingen die ook voor ons dorp
gelden. Nederland gaat van het (aard)gas af is een voorbeeld van zo’n
verandering. Het Hevea-Initiatief pakt deze uitdaging op. Maar welke zaken
hebben nog meer invloed op ons dorp en willen wij iets doen vanuit de
bewonersvereniging?
De vereniging heeft zich onder andere ten doel gesteld om:
- Het behartigen van de collectieve belangen, van haar leden als huurders of
kopers van een woning en als bewoners van Heveadorp.
- Het stimuleren en coördineren van activiteiten van cultureel, recreatief en/of
educatief karakter
- Het bevorderen van vrijwillige onderlinge hulpverlening.
De ‘collectieve belangen van de leden’ kunnen ruim worden opgevat. Prettig
samenleven met niet-leden als buren hoort daarbij. De vereniging treedt op als
vertegenwoordiging van de bewoners naar bijvoorbeeld de gemeente en we
komen op voor zaken die alle bewoners raken, zoals fietspaden en speeltuinen.
Vanuit deze situatie kan het bestuur zich voorstellen dat we onze taak
heroverwegen en de taakstelling de komende periode ruim opvatten.
Uit de vragenlijst van het Hevea-Initiatief blijken de volgende zaken:
- Heveadorp meer ‘dorp’ maken
- Aandacht voor milieu
- (Sociale) deeleconomie
- (Verkeers)veiligheid
- Aanleg glasvezel
Het bestuur ziet ook onderstaande ideeën langskomen:
- Gemeenschapsruimte of -plek
- Waar mogelijk minder stenen en een tiny forest
- Waar mogelijk meer natuur en mooier bos
- Burenhulpprogramma
- Klussen hulppagina op de website
- Activiteiten voor ouderen
- Beter groen
- Laadpaal voor elektrische voertuigen.
Hoe nu verder?
Het spreekt vanzelf, dat niet alle verbeterpunten die uit de enquête van HeveaInitiatief naar voren kwamen binnen één of twee jaar kunnen worden
gerealiseerd.
Het bestuur zal beginnen met het formuleren van een aantal speerpunten. Een
voorbeeld: veel bewoners blijken het op prijs te stellen als er in Heveadorp een
ontmoetingsplaats/dorpshuis zou komen.
De aanleg van glasvezel is ook een veelgenoemd verbeterpunt.
(Voor meer punten die uit de enquête naar voren komen: zie de bijlage ‘Wat ziet
u graag verbeterd in Heveadorp’)

Bestuur zoekt versterking
Duidelijk is, dat het bestuur versterking nodig heeft bij het opstellen en uitvoeren
van plannen.
Het bestuur stelt daarom voor in 2020 een aantal acties uit te zetten om met de
leden en andere bewoners van Heveadorp bewust na te denken hoe de actieagenda er de komend tien jaren uit zou kunnen zien.
Gedacht wordt aan:
1. Een kleine werkgroep
2. Een enquête
3. Een of twee bijeenkomsten van en voor alle bewoners van het dorp
4. Een samenvattende actielijst voor de komende tien jaar.
12 Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering
Voorzitter

Secretaris (ad interim)

Jeroen Bosch

Lex Schruijer

