



Jaarverslag 2021 

Ondanks de beperkingen die de coronapandemie met zich meebracht speelde er in het dorp een 
aantal vermeldenswaardige zaken. We vermelden hieronder de belangrijkste.

 

Glasvezelcampagne 
Begin 2021 werd bekend dat Heveadorp mogelijk in aanmerking kon komen voor de aanleg van 
een glasvezelnetwerk: een van de zaken die bewoners graag gerealiseerd zouden zien.

De bewonersvereniging besloot daarom een glasvezelcampagne te promoten. Met succes, want 
in Heveadorp werd het benodigd aantal geïnteresseerden royaal behaald. Als beloning ontving de 
bewonersvereniging een bedrag van €50,- per aangemelde bewoner. In totaal leverde dat een 
bedrag op van €2900,-


Afkoppelen regenwater 
Vijfentwintig bewoners gaven gevolg aan een oproep van de 
Groenclub om regenwater af te koppelen. Zij kregen daarbij 
een maatwerkadvies van de afkoppelcoach van de 
gemeente Renkum. 

Bewoners die in 2021 daadwerkelijk kozen voor een van de 
oplossingen die voorkomen dat regenwater via het riool 
wordt afgevoerd ontvingen van het Waterschap Vallei en 
Veluwe een interessante korting op de benodigde 
materialen.


Energietransitie 
De discussie over de vraag hoe de energietransitie zich in Heveadorp zou moeten voltrekken hield 
ook in 2021 de gemoederen bezig. Een groep verontruste bewoners bood aan de gemeenteraad 
een petitie aan: ‘Heveadorp niet vervroegd van het gas af’. De presentatie kon via Zoom worden 
gevolgd. 

Voor- en tegenstanders hebben zich inmiddels met elkaar verzoend. Samen vatten zij het plan op 
de vereniging Heveadorp Duurzaam op te richten. (Opm.: Begin 2022 werd de vereniging officieel 
opgericht). 


Bestuur 
Het bestuur van de bewonersvereniging kwam in 2021 zes maal bijeen. Besproken onderwerpen 
waren onder meer: beperken van ongewenst vrachtverkeer in het dorp, crowd funding actie voor 

‘klassieke’ lantaarnpalen in het oude dorp, combiplan speel- 
en fitness apparaten, zorgen rond terugloop van het aantal 
leden, begroting dorpsfeest, nieuwe eisen aan bestuurders 
kleine verenigingen, besteding subsidie voor afkoppelen 
regenwater, herinrichting schoolplein aan de Middenlaan, 
besteding opbrengst clubactie glasvezel, update website 
Heveadorp.nl, de Duno als locatie voor trouwerijen en de 
aanleg van een bloemenstrook langs Beeklaan.


Het bestuur verleende medewerking aan de onthulling van 
een monument voor Bastiaan Rietveld, burgerslachtoffer van 
de Tweede Wereldoorlog.


Wij betreuren het overlijden van Christien van Santen. Christien vertegenwoordigde jarenlang de 
Activiteitencommissie in het bestuur. Daarnaast verzorgde zij de jaarlijkse 4-mei herdenking bij 
ons eigen monument en beheerde zij de opslagruimte van de bewonersvereniging.

Bij haar uitvaart op 21 september 2021 waren, naast vrienden en familie, ook tientallen buren en 
dorpsgenoten aanwezig om afscheid van haar te nemen. Om haar sterke band met Heveadorp te 
tonen lag er zelfs een Heveavlag op de kist.

De vacature in het bestuur is tot op heden niet opgevuld. 




Kerstboom 
Veel positieve reacties werden ontvangen op het plaatsen van een kerstboom die licht bracht op 
het Heveaveld in de donkere dagen voor en na Kerstmis.


Brandveiligheid Rietenkapwoningen

In november vond een goed gesprek plaats met woningbouwvereniging Vivare over de 
maatregelen die nodig zouden zijn om de rietenkapwoningen te laten voldoen aan de huidige 
brandveiligheidseisen. Het gesprek leidde ertoe dat van sommige, voor de bewoners nogal 
ingrijpende maatregelen werd afgezien. 


Leden bewonersvereniging 
Aantal leden per 31 december 2021 t.o.v. 31 december 2020 

2020  

We hadden aan het eind van het jaar 172 adressen. Dat waren:

- 45 individuele leden (€10,-) 
- 125 gezinsleden (€15,-). 

- 2 niet betalende leden (één vanwege de AED-service en één erelid)

- 16 leden opgezegd 
- 7 nieuwe leden 


2021  
We hadden aan het eind van het jaar 175 adressen. Dat waren: 
- 45 individuele leden (€10,-) 
- 128 gezinsleden (€15,-). 

- 2 niet betalende leden (één vanwege de AED-service en één erelid)

- 1 lid opgezegd 
- 6 nieuwe leden 



Website Heveadorp.nl 
De website Heveadorp.nl blijkt een 
veel geraadpleegde bron van 
informatie over ons dorp en is een 
belangrijk kanaal om nieuws, onder 
meer over activiteiten van Groenclub 
en Activiteitencommissie te 
verspreiden. 

De site ‘ontving’ in 2021 9391 
bezoekers. Het aantal weergaven 
bedroeg 25700. De homepage was 
de meest bezochte pagina. 
Opmerkelijk: het meest bezochte 
nieuwsbericht was: ‘Waar is de 
wegwijzer’ (667 keer), gevolgd door 
de pagina ‘Glasvezel in 
Heveadorp’ (655 keer).

Dat de pagina’s Heveadorp, 
Heveadorp wandelen en Heveadorp 
Historisch respectievelijk 1622, 1043 
en 671 keer bezocht werden bewijst, 
dat niet alleen Heveanen de website 
raadplegen. 


Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief Heveadorp.nl werd in 2021 vier maal verspreid en telt inmiddels 323 abonnees 
onder wie 175 leden, 30 gezinsleden en 118 niet-leden van de bewonersvereniging. 

 




Activiteitencommissie 
Vanwege corona was de Activiteitencommissie genoodzaakt 
enkele activiteiten (onder meer het traditionele paaseieren 
zoeken op de Duno en de kerstsamenzang op het 
Heveaveld) te annuleren. Andere activiteiten werden 
coronabestendig georganiseerd:


-	 Het Koningsdagfeest. 

	 Met onder meer croquet spelen, badmintonnen, 

spijkerpoepen, boogschieten en frisbeeën 	 	
vermaakten de kinderen van Heveadorp (en hun ouders) 
zich uitstekend. 


-	 Speurtocht naar Sinterklaas. Na het oplossen van enkele 
puzzeltjes en het uitvoeren van opdrachtjes troffen de 
jeugdige deelnemers de Goedheiligman aan in een tuinhuis aan de Beeklaan.


-	 Paas- en Kerstgroet. Leden van de Activiteitencommissie bezorgden álle bewoners een 
Paasgroet in de vorm van een zakje paaseitjes en een Kerstgroet vergezeld van een kleine 
attentie.


-	 Jeu de Boules toernooi In juli waren de coronamaatregelen versoepeld, wat het mogelijk 
maakte het jaarlijkse Jeu de Boules toernooi te organiseren, waaraan maar liefst 13 teams 
deelnamen. Het toernooi werd namens de Activiteitencommissie georganiseerd door enkele 
bewoners.  


Groenclub 
Ook de Groenclub zag zich genoodzaakt wegens corona enkele geplande activiteiten te annuleren

Zo kon de ‘cursus’ Vogelgeluiden herkennen’ niet doorgaan, alsook een excursie naar Meinerswijk

en een wandeling op het Landgoed Warnsborn.


Wel organiseerde de Groenclub in het voorjaar informatiebijeenkomsten over het afkoppelen van 
regenwater. De afkoppelcoach van de gemeente Renkum gaf daarbij ter plaatse advies over de 

verschillende mogelijkheden daartoe. 


In maart en september werden tijdens een schoonmaakactie 
Heveadorp en omgeving (inclusief de uiterwaarden) ontdaan 
van zwerfvuil.


In november werd voor de vijftiende keer het 
pompoensnijden voor kinderen georganiseerd. Daarbij 
transformeerden 39 Heveaantjes pompoenen tot lampions 
waarmee zij op Sint Maarten van deur tot deur trokken.


 



