
Beste dorpsgenoten,


Sinds 2018 houden we u via heveadorp.nl op de hoogte van zaken die voor bewoners interessant kunnen 
zijn. Over het project afkoppelen regenwater bijvoorbeeld, over plannen van de gemeente met ons dorp, 
ontwikkelingen rond HeveaInitiatief et cetera. Maar ook over activiteiten van de Groenclub en de 
Activiteitencommissie. Daarnaast is op de site veel 
informatie te vinden over de geschiedenis van Heveadorp, 
over initiatieven van bewoners en wandelingen in de 
omgeving. Sommige filmpjes op de site zijn al duizenden 
keren bekeken.

Heveadorp.nl trekt gemiddeld 30 bezoekers per dag en de 
statistieken voor Heveadorp.nl gaan regelmatig ‘door het 
plafond’. Dat laatste vooral na het verschijnen van een 
nieuwsbrief. 

Ook in deze nieuwsbrief, de tiende alweer, geven we een overzicht van de berichten die u wellicht de 
afgelopen maanden heeft gemist. Wilt u op de hoogte blijven van actuele zaken? Neem dan wat vaker een 
kijkje op de site.

Voor nu wensen wij u veel leesplezier!


Glasvezelcampagne 
Toen in mei jl. Nieuwsbrief nr. 9 verscheen, was het nog helemaal niet zeker of Heveadorp zou worden 
aangesloten op glasvezel. Op 3 juni konden we melden: Heveadorp krijgt glasvezel. Hoe nu verder?. 
Bewoners die via een link op deze site een contract sloten met een van de providers bezorgden daarmee 
de bewonersvereniging een extraatje van €50,-; en zichzelf een korting van €25,-. De secretaris van de 
bewonersvereniging mocht op 9 juli een cheque van €2850,- in ontvangst nemen. Dit bedrag is inmiddels 
overgemaakt op de bankrekening van de bewonersvereniging. Bewoners werden/worden uitgenodigd 
ideeën voor de besteding hiervan kenbaar te maken aan het bestuur via bestuur@heveadorp.nl

Een filmpje waarin in 2 minuten wordt uitgelegd hoe de aanleg van het glasvezelnetwerk gaat plaatsvinden 
plaatsten we op 11 juli. 


 

Gesprek met de wethouder 
Het halfjaarlijks gesprek tussen het bestuur van de 
bewonersvereniging en wethouder Maouche vond plaats op 
1 juli. Aan de orde kwamen onder meer: de plannen voor 
het schoolplein aan de Middenlaan, led-lantaarnpalen in het 
oude dorp, de ontwikkelingen rond HeveaInitiatief, 
vrachtverkeer door het dorp, trouwfeesten op de Duno, de 
elektriciteitskast op het Heveaveld, laadpalen voor 
elektrische auto’s en een speel- en beweegtuin op het 
Heveaveld. 
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Afkoppelen regenwater 
In de vorige nieuwsbrief kondigden we de start van het project ‘Afkoppelen regenwater’ aan. (Een initiatief 
van de Groenclub Heveadorp.) Daarvoor bleek veel belangstelling. Op 29 mei kreeg de eerste groep 
geïnteresseerden advies van afkoppelcoach Lanny Olie van de gemeente Renkum.

De projectgroep verzocht het waterschap Vallei en Veluwe subsidie te verlenen voor het project en kreeg 
een positieve reactie: bewoners kunnen korting krijgen op de aanschaf van materialen. Wie daarvoor in 
aanmerking wil komen moet zich haasten: aanvraag is mogelijk tot 1 oktober. 

De afkoppelcoach doet een beroep op bewoners om te helpen bij het uitwerken van de volgende stap in 
het project.


Zwerfvuil 
Voor beginnende en gevorderde plandelaars werd op 19 mei een plandel-clinic georganiseerd. Met 
succes, want steeds vaker zie je hoe bewoners, gewapend met een grijpstok en afvalzak, het zwerfvuil te 
lijf gaan.

Leden van de Groenclub Heveadorp zorgden ervoor dat er na afloop van de World Clean Up Day (18 
september) op de oevers van de Rijn geen snippertje plastic, blikje, papiertje, sigarettendoosje of 
mondkapje meer te vinden was. 

Op 16 oktober kunt u meehelpen Heveadorp zwerfvuilvrij te maken door mee te doen met de najaars-
zwerfvuilactie. 


 

 

Duizendknoopbrigade 
De Duizendknoopbrigade lijkt de sterk woekerende Japanse Duizendknoop onder controle te hebben en 
sloot op 21 september een succesvol seizoen af. 


Afkoppelcoach Lanny Olie adviseert bewoners

Ook wethouder Marinka Mulder plandelde mee Groenclub in actie tijdens World Clean Up Day
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Groenclub: plannen genoeg! 
De Groenclub Heveadorp is niet alleen initiator van het 
project ‘Afkoppelen regenwater’ en van zwerfvuilacties, 
maar organiseert ook excursies, wandelingen en activiteiten 
voor kinderen.

Zo staan voor de komende maanden gepland: een excursie 
naar Meinerswijk (30 oktober), Pompoensnijden 

(7 november) en op een nader te bepalen datum in 
november: een wandeling op het landgoed Warnsborn. 
Plannen zijn er ook voor: ‘Beestjes zoeken langs de 
Fonteinallee’, ‘Eet uit de natuur’ en een excursie naar 
Koningsakker. Houd op onze website de agenda in de 
gaten!


Gedenknaald voor Bastiaan Rietveld onthuld 
Op zaterdag 25 september werd, in aanwezigheid van nabestaanden, aan de Beeklaan tegenover de hoek 
Beeklaan/Zuiderlaan een gedenknaald onthuld voor Bastiaan Rietveld, die op die plaats op 25 september 
1944 door een Duitse soldaat doodgeschoten. 

De plechtigheid werd ingeleid door de heer Hans Ariëns, op wiens initiatief in Oosterbeek en omgeving 
gedenknaalden worden geplaatst voor onschuldige burgers die door Duitsers werden geëxecuteerd: 
„opdat wij niet vergeten.”

Lees meer 

 

Wegwijzer 
Wie zich zorgen maakt over de verdwenen wegwijzer op de 
Duno kunnen we geruststellen: de wegwijzer komt terug. In 
het bericht ‘Waar is de wegwijzer’ leest u wat er aan de 
hand is.


In memoriam Christien van Santen 
Op 15 september overleed Christien van Santen. Jarenlang 
was zij lid van de Activiteitencommissie, die zij 
vertegenwoordigde in het bestuur van de 
bewonersvereniging. Lees meer 

Steenmarters 
Ook in Heveadorp zijn steenmarters actief. Autobezitters zijn gewaarschuwd!


Bastiaans dochter, Rita Vermeulen onthulde  
de gedenknaald. Derde van links: initiatiefnemer 
Hans Ariëns

Trompettist Berry van Brakel blies ‘the last post’
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Workshops Energie besparen

De gas- en elektra tarieven gaan sterk stijgen. 
HeveaInitiatief organiseert workshops hoe u energie kunt 
besparen. 


Jeu de Boulestoernooi

Het door de activiteitencommissie georganiseerde Jeu de 
Boulestoernooi werd dit jaar gehouden van 5 tot en met 9 
juli. Voor het verslag hiervan: klik hier. 


 

Resultaten Omgevingsvisie en nieuws van Adviesraad Sociaal Domein 
Ook voor inwoners van Heveadorp zijn ontwikkelingen rond de omgevingsvisie die de gemeente Renkum 
ontwikkelt van belang. Alsook nieuws van de Adviesraad Sociaal Domein. 

Daarom publiceerden wij ook: 

• Resultaten tweede onderzoek over omgevingsvisie

• Resultaten derde omgevingsvisie

• Nieuwsbrief Adviesraad Sociaal Domein

Dorpsfeest 
In de vorige Nieuwsbrief meldden we, dat we in 2022 een dorpsfeest willen organiseren. Wilt u een handje 
helpen met de organisatie daarvan, meld u dan aan bij een van de bestuursleden van de 
bewonersvereniging of via bestuur@heveadorp.nl


Agenda 

Maandag 4, maandag 11, woensdag 13, donderdag 14, dinsdag 19 oktober:  
Workshops Energie besparen


Zaterdag 16 oktober:   
Groenclub Zwerfvuilactie


Zaterdag 30 oktober:  
Excursie Meinerswijk


Zondag 7 november 
Pompoensnijden


De website Heveadorp.nl is een initiatief van de 
Bewonersvereniging Heveadorp.  

De contributie bedraagt slechts €10,- per jaar voor 
een individueel lid en €15,- voor een 

gezinslidmaatschap. 

Nog geen lid? Meld u dan aan via dit formulier. 
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