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Na bijna 8 jaar bezig te zijn met de verduurzaming van He-
veadorp is door een aantal bewoners op 03 juni 2020 een Stich-
ting opgericht.

De stichting draagt de naam: “Stichting Hevealnitiatief”.

Doel
a. het stimuleren van het gebruik van duurzaam opgewekte energie;
b. het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen;
c. het bevorderen van de onderlinge samenwerking van de dorpsbewoners
d. de in Heveadorp opgedane ervaring en kennis delen met bewoners in om-

liggende gebieden,
e. al het andere dat hiermee verband houdt, ertoe behoort en/of daarvoor

bevorderlijk kan zijn.
f. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Te bereiken door
a. Heveadorp deel te laten nemen aan diverse programma's en -regelingen

zoals de `wijk van de toekomst' van het Gelders Energie Akkoord en de
Regeling_Reductie_Energiegebruik;

b. het (laten) realiseren van grootschalige opwekking van elektriciteit met
behulp van zonnepanelen, waterkracht, windkracht of andere duurzame
bronnen;

c. het organiseren van activiteiten zoals het aanbieden van energieadvies en
collectieve inkoop;

d. het onderzoeken van mogelijkheden voor duurzame energieopwekking en
energiebesparing en dat onder de aandacht brengen van de bewoners van
Heveadorp en omgeving;

e. het organiseren van andere activiteiten die ten goede komen aan een toe-
komstbestendig en leefbaar Heveadorp;

f. het betrekken van de bewoners bij deze initiatieven door middel van een
website, nieuwsbrieven, enquêtes en bewonersbijeenkomsten;

g. het geven van voorlichting over het verduurzamen van de woning aan be-
woners binnen en buiten Heveadorp.

Het eerste stichtingsbestuur bestaat uit 4 inwoners van Heveadorp:
Voorzitter Wim Schoonderbeek
Penningmeester Robert Barendregt
Secretaris Cees Egmond
Lid Etienne Moerman

De activiteiten van HeveaInitiatief zijn onder gebracht in verschillende projecten,
ieder met een eigen werkgroep.

 Wijk van de Toekomst
 Zonnedak GroeneWaarden
 Waterturbine Stuw Driel/Heveadorp
 Regeling Reductie Energie
 Medegebruik stuweiland



- 2 - Stichting HeveaInitiatief

Bestandsnaam: 1 Stichting HeveaInitiatief.docx
Opslagdatum: 25-6-2020 09:49:00

Organisatie

Vanwege de grote consequenties van het project Wijk van de Toekomst, waarin
wordt onderzocht of Heveadorp aardgasvrij kan worden, is bij dit project ook nog
een grotere klankbordgroep geformeerd. Hiermee willen wij in vroeg stadium al
zo veel mogelijk respons van de inwoners verzamelen.

De communicatie met de inwoners en andere belangstellenden verloopt hoofdza-
kelijk via de website, digitale nieuwsbrieven en via met e-mails. Daarnaast wor-
den er ad hoc bewonersbijeenkomsten georganiseerd.

HeveaInitiatief staat los van de bewonersvereniging Heveadorp, maar heeft daar
uiteraard wel goede contacten mee.


