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Informatie over Vivare: 
https://www.vivare.nl/over-vivare/

MINI-INTERVIEW 

JAAP VAN VELP, 
ASSETMANAGER BIJ
Waarom doet Vivare mee aan het  
Hevea-Initiatief?
Het is een initiatief waarbij eigenaren en huurders 
betrokken zijn. Je hebt elkaar nodig als je zonder 
aardgas verder moet. We willen leren van deze aan-
pak: Wat willen de eigenaren met hun woningen? 
Verschilt dat van huurders? Hoe kunnen wij onze 
huurders betrekken bij het maken van plannen? 
Op dit soort vragen willen we graag een antwoord 
krijgen. 

Wat is het duurzaamheidsbeleid van Vivare?
Vivare heeft de doelstelling om in 2050 “aardgasvrij” 
te zijn. Grofweg doen we dit in 2 stappen. De eerste 
stap is isoleren. Hierdoor daalt de vraag naar energie 
en ook de energierekening. De tweede stap is  
woningen voorzien van een installatie die geen 
aardgas verbruikt. Hoe? Dat ligt nog open.

Wat betekent dat voor Heveadorp?
Dat is nog niet bekend, er zijn geen concrete plan-
nen. Het zou kunnen dat het “Wijk van de Toekomst” 
programma daarvoor aanleiding geeft. Voor Vivare 
is het belangrijk om een plan te maken als er ook 
onderhoud nodig is. Daardoor kunnen we de huren 
lager houden. 

Het zou een kort interview zijn, dank je wel. Mag ik 
concluderen dat alle plannen nog gemaakt moeten 
worden en dat Vivare nog zoekt naar de beste  
manier om bewoners te betrekken bij die plannen?
Voor die samenwerking en voor ‘het kostenplaatje’ 
wil ik graag nog een keer bij u terugkomen.

Die conclusies kloppen en terugkomen mag.  
Graag gedaan.

Interview: Cees Egmond ■

https://www.vivare.nl/over-vivare/
https://nl.linkedin.com/in/jaap-van-velp-b0159523


 Nieuws

UITGAVE VOOR DE BEWONERS VAN HEVEADORP

 Agenda

• Vanaf 16 september: start energietoetsen in 
60 woningen (ongeveer 60 bewoners hebben 
tijdens de enquête in 2019 aangegeven dat 
ze graag hun energieverbruik en mogelijke 
besparingen eens goed willen (laten) bekijken).

• 19 september: 10:00 – 16:00 uur 
HI Informatie Markt op het Heveaveld

 Zie ook in deze Nieuwsbrief.

• Eind september: informatie mail naar 
bewoners voor bijeenkomst 5 oktober.

• Tweede Nieuwsbrief.

• 5 oktober: 3de bewonersbijeenkomst 
Heveadorp, Wijk van de Toekomst.  
Zie ook in deze Nieuwsbrief.

ZONNE-ENERGIE, OOK ALS PANELEN 

OP UW DAK NIET KUNNEN! 

Dat willen veel bewoners van Heveadorp graag, 
is ons uit de energie-enquête eind 2019 duidelijk 
geworden, zowel bewoners van huurwoningen 
als van eigen woningen.

Afgelopen maanden is hier hard aan gewerkt door 
HeveaInitiatief in samenwerking met ValleiEnergie, 
een energiecoöperatie die lokale zonne- en 
windenergie ‘verkoopt’ en Hooijer Renkum, een 
bedrijf in de uiterwaarden bij het kasteel met een 
enorm dakoppervlak. 

Het is bijna zover. Bij genoeg geïnteresseerden 
kan het project doorgaan. Daarom is het belangrijk 
uw interesse snel kenbaar te maken door u in te 
schrijven. U zit dan nog nergens aan vast, u heeft 
wel voorrang als u straks zeker weet dat u in 2021 
uw lampen wil laten branden op zonne-energie.  
En ja, u mag van energieleverancier wisselen, maar 
het kan ook via uw huidige energiebedrijf.

Meedoen aan dit project kan al vanaf één 
ValleiEnergieDeel ter waarde van € 120. ■ 

Meer info, voorwaarden en aanmelden: 
https://www.valleienergie.nl/groenewaarden

https://www.valleienergie.nl/groenewaarden


Er valt wat te kiezen !
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Wat eraan vooraf ging:
In de bijeenkomst voor alle dorpsbewoners van 
december 2018 wordt vrijwel unaniem besloten 
dat wij NU mee willen gaan doen met het project 
Wijk van de Toekomst. Dan kunnen we aan een 
energietransitie beginnen op een manier waarbij 
we zelf aan het stuur staan.

Hevea Initiatief pakt dit op, in juli krijgen we groen 
licht en in het najaar van 2019 starten we met de 
enquête. We onderzoeken wat de energiesituatie 
in Heveadorp is en wat vinden de bewoners van 
Heveadorp belangrijk? Wat zijn hun ideeën, plannen, 
wensen en zorgen voor de energietoekomst?

Op 17 februari 2020 is de eerste bewonersbijeen-
komst en worden de enquêteresultaten en de  
vervolgstappen gepresenteerd.
Twee samenwerkende adviesbureaus gaan een 
lijst maken met de mogelijkheden, de zogenaamde 
bouwstenen. Wat we uiteindelijk kiezen, doen we 
aan de hand van criteria. Hierbij gebruiken we de  
informatie uit de enquête. Wat weegt zwaarder: 
Draagvlak in het dorp? Een robuuste techniek?  
Betaalbaarheid? En hoeveel telt elk criterium mee?

Dit wordt tijdens de tweede bewonersbijeenkomst 
besproken, verbeterd en vastgesteld in een bijeen-
komst via het internet op 08 juni 2020. 
De adviesbureaus en HeveaInitiatief zetten ver-
volgens de bouwstenen horizontaal en de criteria 
 verticaal neer en vullen de vakjes: goed (1), niet 
goed (0) en tja, zou kunnen (0,5). Gelukkig zijn  
computers hier heel handig in en ze houden ook 
nog rekening met hoeveel % iets meetelt. Het resul-
taat is een lijst met 11 varianten voor energievoor-
ziening van ‘meest kansrijk en wenselijk’, tot ‘dit past 
absoluut niet bij Heveadorp’.

Wat is er NU aan de orde? En op 5 oktober?
Op dit moment wordt dat ingewikkelde stuk goed 
bekeken of alles wat we opgeschreven hebben klopt. 
Op 5 oktober 2020 zijn de bewoners van Heveadorp 
aan de beurt: Welke 3 varianten hebben onze voor-
keur om verder te laten onderzoeken? Welke kant 
willen op? Welke varianten vallen af en waarom?  
ER VALT WAT TE KIEZEN!

Het is nog niet duidelijk wat het precies wordt en 
wanneer er wat gaat gebeuren. Zover is het nog 
lang niet. 

Om op 5 oktober goed geïnformeerd op de bijeen-
komst te kunnen komen, organiseert HeveaInitiatief 
op zaterdag 19 september een ‘HI-informatiemarkt’ 
op het Heveaveld. ■

Meer lezen: 
www.heveainitiatief.nl 

5 oktober: bewonersbijeenkomst

https://heveainitiatief.nl/nieuws/wijk-van-de-toekomst
https://heveainitiatief.nl/nieuws/verslag-bijeenkomst-wijk-van-de-toekomst/
https://heveainitiatief.nl/wp-content/uploads/2020/03/Rapportage-onderzoek-Heveainitiatief-Def_2020-03-08.pdf
https://heveainitiatief.nl/wp-content/uploads/2020/06/5-Bouwstenen_Webinar-8-juni-2020.pdf
https://heveainitiatief.nl/wp-content/uploads/2020/06/6-Beoordelingscriteria_Webinar-8-juni-2020.pdf
https://heveainitiatief.nl/nieuws/verslag-webinar-bewonersbijeenkomst
https://heveainitiatief.nl
https://heveainitiatief.nl
www.heveainitiatief.nl


SEPTEMBER 2020 - NR: 1

Hevea Initiatief

Het initiatief van deze 
bewonersgroep wordt 
 ondersteund door de 
bewonersvereniging van 
Heveadorp, de  
gemeente Renkum en de 
 provincie Gelderland. Er zijn 
geen commerciële partijen 
betrokken bij dit initiatief. 

Beeklaan 26, 6869 VH 
Heveadorp, Gelderland

Wim Schoonderbeek
06 2039 8733 

Redactie:
Marjan van Neure en
Gea Verhagen

-

 HI-Markt

We willen u niet alleen ingewikkelde stukken 
toesturen en daarom organiseert Hevea- 

Initiatief op zaterdag 19 september 2020 een  
‘HI-informatiemarkt’ op het Heveaveld.  

Zo kunt u goed geïnformeerd naar de derde 
bewonersbijeenkomst op maandag 5 oktober 

komen. Op de markt bent u welkom met al uw 
vragen over het project Wijk van de  

Toekomst. Natuurlijk hebben we tussen  
10:00 en 16:00 uur ook een kopje koffie  

of thee voor u.

Geef u op voor de digitale nieuwsberichten via: 
contact@heveainitiatief.nl

Onder de vlag van HeveaInitiatief worden 

steeds meer projecten, ook met financiële 

 verantwoordelijkheden, uitgevoerd. Dat moet 

goed geregeld zijn en daarvoor is een  

rechtspersoon handig. Vandaar dat in juni 2020 

de  Stichting HeveaInitiatief opgericht is.

Voorzitter: Wim Schoonderbeek.  
Secretaris: Cees Egmond.  
Penningmeester: Robert Barendregt.  
Lid: Etienne Moerman.
Lees meer over Stichting HeveaInitiatief
www.heveainitiatief.nl

Wie betaalt dat?
Criteria?

Varianten?

Ketelvervanging?

Biogas?

Warmtenet?

Grafische productie: hein denk eens mee | 06 52 30 65 58

-

contact@heveainitiatief.nl
https://heveainitiatief.nl/wp-content/uploads/2020/06/1-Stichting-HeveaInitiatief.pdf
www.heveainitiatief.nl

