
Nog een paar dagen om u aan te melden voor glasvezel 

Het kan u niet ontgaan zijn: op billboards, in krantenartikelen en folders, op Facebook, Youtube en ook op 
onze eigen website wordt u eraan herinnerd dat glasvezel in Heveadorp dichterbij is dan ooit. De 
glasvezelcampagne draait op volle toeren en veel bewoners hebben zich al aangemeld bij een van de 
providers. Maar...... de 30% van alle bewoners van Heveadorp, Doorwerth en Wolfheze die nodig is om 
glasvezel daadwerkelijk aan te leggen is nog niet gehaald. 


Voordeel voor u, voordeel voor de bewonersvereniging 
Heeft u zich al aangemeld? Zo niet, doe dat dan s.v.p vóór 2 juni via een van de links op de pagina 
Glasvezel in Heveadorp en profiteer van een leuke korting.


Infopagina Glasvezel in Heveadorp 
Twijfelt u nog? Lees dan de informatie over glasvezel nog 
eens door. Op de pagina Glasvezel in Heveadorp vindt u het 
antwoord op talloze vragen, onder meer: ‘Overstappen naar 
een ander e-mailadres, hoe werkt dat?’, wat zijn ‘De 
voordelen van glasvezel’, ‘Hoe worden modem, TV-
ontvanger, TV, PC en telefoon straks bekabeld?’ en nog veel 
meer. 


Inschrijf-/Informatieavond 
Komt u er niet zelf uit? Kom dan op woensdag 26 mei 
tussen 18:30 en 21:00 uur naar het Heveaveld. Daar vindt u 
een informatie- en inschrijfstand van Deltafiber. Medewerkers van Deltafiber en de glasvezelambassadeurs 
van Heveadorp zullen u met plezier helpen bij het maken van een keuze.


Hopelijk laat u de kans om aangesloten te worden op het netwerk van de toekomst niet voorbijgaan. Op 2 
juni weten we het: krijgen we in Heveadorp glasvezel. Of niet.....


Project ‘Afkoppelen regenwater van start’ 
De oproep in het bericht ‘Regenwater: waarom en hoe’ was voor veel 
bewoners aanleiding om zich aan te melden als belangstellende voor dit 
project.

Lees meer 

Petitie ‘Heveadorp niet vervroegd van het gas’ 
aangeboden aan gemeente 
Tijdens een Raadsontmoeting op 6 april maakten twee 
bewoners gebruik van hun inspreekrecht om de petitie 
‘Heveadorp niet vervroegd van het gas’ toe te lichten. Ook 
Michiel Köhne, de nieuwe voorzitter van de werkgroep ‘Wijk 
van de Toekomst’ maakte gebruik van het inspreekrecht om 
zijn visie te geven op de petitie. 

Lees meer 
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Volkskrant-artikel zorgt voor commotie 
De discussie over hoe de energietransitie zich in Heveadorp zou moeten 
voltrekken haalde ook de Volkskrant. Michiel Köhne geeft een reactie op 
het artikel van Toine Heymans en legt uit dat daarin weinig recht wordt 
gedaan aan de werkelijkheid. 


De bewonersvereniging en de redactie van Heveadorp.nl betreuren het 
dat er in de media een beeld is geschetst van een tot op het bot verdeeld 
dorp, maar wil zich verder niet mengen in de discussie. 

Lees meer 

Een positief bericht over Heveadorp. Van een toekomstige dorpsgenoot?  
Reactie op het filmpje over Heveadorp (inmiddels bijna 3000 keer bekeken):


Drukbezochte en geanimeerde Algemene 
Ledenvergadering 
Vanwege corona was het bestuur van de bewonersvereniging 
genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering te houden via 
Zoom. Een verrassend aantal bewoners nam aan de 
vergadering deel.

Lees hier wat tijdens de ALV aan de orde kwam. 

Dorpsfeest 2022 
Velen herinneren zich de activiteiten en het succesvolle dorpsfeest ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Heveadorp. Besloten werd 
om in 2020 opnieuw een dorpsfeest te organiseren. Maar helaas: corona 
gooide roet in het eten. 


Ook in 2021 zit een dorpsfeest er niet in. Maar het bestuur van de 
bewonersvereniging vertrouwt erop, dat volgend jaar corona onder 
controle is en roept bewoners op mee te helpen het dorpsfeest 2022 te 
organiseren. 


Wilt u meewerken aan de organisatie? Meldt u dan aan bij een van de bestuursleden of stuur een e-mail 
aan bestuur@heveadorp.nl


Adviesraad Sociaal Domein stelt zich voor 
Op uitnodiging van het bestuur was dorpsgenoot Hans Cornelissen te gast bij een

vergadering van het bestuur om een toelichting te geven op het belang en de werkwijze

van de Adviesraad.

Lees meer 
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Bent u al lid van de bewonersvereniging?  

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering kwam ter sprake, dat het aantal leden van de 
bewonersvereniging de laatste jaren geleidelijk is teruggelopen. Dat is voornamelijk te danken aan het 
feit, dat nogal wat bewoners zijn verhuisd naar elders. Nieuwe bewoners zijn niet altijd ‘in beeld’ bij het 
bestuur en worden dus niet meer actief benaderd met de vraag of zij lid willen worden van de 
bewonersvereniging.


Veel redenen om lid te worden 
Onze website en ook deze nieuwsbrief geven hopelijk een goede indruk van de zaken waar de 
bewonersvereniging zich mee bezighoudt. Onder meer behartigt zij de belangen van ons dorp bij het 
gemeentebestuur. Veel dorpsbewoners zetten zich in om leuke activiteiten te organiseren voor jong en 
oud. We hebben een actieve Groenclub die wandelingen, excursies en workshops organiseert en 
bewoners adviseert bij het afkoppelen van regenwater. Kortom: redenen voldoende om lid te worden 
van de bewonersvereniging. De contributie bedraagt slechts €10,- per jaar voor een individueel lid en 
€15,- voor een gezinslidmaatschap. Formulier om u aan te melden als lid: klik hier


Welkomstgeschenk  
Bent u al lid en heeft u buren die zich onlangs in Heveadorp hebben gevestigd? Vraag hen dan, of zij 
wellicht ook lid willen worden. Nieuwe leden ontvangen het boek ‘De eeuw van Heveadorp’ als 
welkomstgeschenk.


Speel- en beweegtuin 
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering kreeg het 
bestuur ‘groen licht’ voor het creëren van een speel- en 
beweegtuin op het Heveaveld. De bestaande speeltuin zal 
worden uitgebreid met nieuwe speel- en fitnesstoestellen 
waaraan jong én oud veel plezier zullen beleven.

Er is inmiddels een groepje bewoners gevormd dat 
hiervoor een plan opstelt. Bekeken zal worden of ook de 
waterspeelplaats bij het filtergebouw (nóg) aantrekkelijker 
kan worden gemaakt voor kinderen.


Geslaagde Koningsdag in Heveadorp 
De activiteitencommissie en de kinderen van Heveadorp kunnen terugkijken op een bijzonder 
geslaagde, coronabestendige Koningsdag. Met onder meer croquet spelen, badmintonnen, 
spijkerpoepen, boogschieten en frisbeeën vermaakten de kinderen (en hun ouders) zich uitstekend. 

Lees meer 

Hevearunners 
Op onze website is aan de rubriek ‘Initiatieven’ een pagina toegevoegd: Hevearunners. De 
Hevearunners vormen een enthousiaste groep hardlopers die zich iedere zaterdagochtend om 9.30 uur 
precies, verzamelt op de parkeerplaats van restaurant Adriano om gezamenlijk een fraaie route af te 
leggen.

Voor wie zich bij deze groep wil aansluiten: opgeven voor de zaterdagochtend Heveadorp loopclub is 
niet noodzakelijk. Iedereen is van harte welkom. 


Voorbeeld van een speel- en beweegtuin
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Plandelen met Bart, Daphne, Sid en Ivy 
Dorpsgenoot Anton Damen schrijft maandelijks een blog over plandelaars op de website van de KWBN 
(Koninklijke Wandelbond Nederland) Wandel.nl. Plandelaars zijn mensen die al wandelend zwerfafval 
(plastic) van straat pakken. In mei ging het blog over plandelende Heveanen: Bart, Daphne, Sid en Ivy. 
Een leuk en inspirerend verhaal!

Lees meer 

Agenda 

Woensdag 26 mei: 	 Inschrijf-/informatieavond, van 18:30 tot 21:00 uur


Zaterdag 29 mei: Gratis plandel-clinic, van 11:00 - 12:00 uur en van 14:00 tot 15:00 uur


Dinsdag 1 juni: 	 Laatste dag om je aan te melden voor glasvezel
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