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INTERVIEW 

WIM SCHOONDERBEEK 
voorzitter van de stichting HeveaInitiatief

Wim, waarom is duurzaam voor 
jou belangrijk?
We weten dat fossiele brandstof 
opraakt en we geleidelijk over 
moeten naar hernieuwbare ener-
gie. Ik vind het belangrijk dat we 
daar allemaal over meebeslissen. 
Natuurlijk hoort het minder ge-
bruiken van energie daar ook bij. 

Voor mij is dat isoleren, besparen en de overgang naar 
duurzame energie.

Hoe kunnen we als Hevea Initiatief de bewoners 
hierin meenemen?
Door goed uit te zoeken wat er kan en iedereen te 
vertellen over de mogelijkheden, met de plussen en 
minnen. Dat doen we door zaken uit te zoeken en die 
duidelijk uit te leggen zodat bewoners weten waar 
het over gaat. Uiteindelijk moeten we zonder aardgas 
verder. Voor Heveadorp zijn nu een aantal richtingen 
ontwikkeld waar we de bewoners in mee willen  nemen 
en die de basis vormen voor meer gedetailleerd onder-
zoek. Daarin worden alle aspecten meegenomen die 
als belangrijk genoemd zijn in de enquête van 2019: 
Duurzaamheid, kosten, verschillende bronnen, enzo-
voorts.

Wat is er al en wat moet er nog gebeuren?
Een 11-tal varianten zijn onderzocht voor het aardgas-
vrij maken van Heveadorp. We hebben ervoor gezorgd 
dat het komende jaar 3 daarvan mogen worden on-
derzocht door specialisten; hiervoor is geld beschikbaar 
vanuit de gemeente en de provincie. Alle varianten, 
inclusief de vóór- en nadelen, maken onderdeel uit van 
de “Notitie - Wijk van de Toekomst - Varianten”. Deze 
staat op de website. De 3 voorkeursvarianten  worden 
5 oktober voorgelegd aan de bewoners. De bewo-
ners zijn, naast de gemeente, provincie en het rijk, de 
netbeheerder en de wooncoöperatie, een belangrijke 
partij om de beoogde energietransitie te laten slagen. 
Heveadorp is tot nu de enige wijk in de gemeente 
Renkum die in zo’n vroeg stadium betrokken is bij het 
opstellen van de plannen. 
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 Varianten voor  Heveadorp
Op maandag 5 oktober worden de diverse mo-
gelijkheden om zonder aardgas verder te kun-
nen toegelicht. Daarover is veel informatie. Er is 
door verschillende mensen hard gewerkt om te 
onderzoeken welke varianten wel, en welke niet, 
 wenselijk en/of haalbaar zijn. HI komt deze  
maandag met onderbouwde voorstellen. 

Welke oplossing heeft joùw voorkeur?
In Heveadorp is veel aandacht voor duurzaamheid, 
dat bleek ook uit de gesprekken tijdens de Informatie 
markt op 19 september. We wisten al, uit de enquête 
van eind 2019, dat veel bewoners plannen hebben: 
iets meer dan de helft, terwijl er ook al veel gedaan is. 
Op de website tref je de ‘Notitie - Wijk van de Toe-
komst - Varianten’ aan, met voor- en nadelen. De 
uitnodiging voor de bijeenkomst kun je in je mailbox 
verwachten. Er kan helaas geen fysieke bijeenkomst 
plaatsvinden; je ontvangt via je mail een link. Als je 
email adres nog niet bij ons bekend is, geef deze dan 
snel door als je mee wilt praten! 
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De infomarkt was voor ruim dertig bewoners 
aanleiding om meer aan de weet te komen over 
de alternatieven om Heveadorp te verduurzamen. 
Jonge Heveanen werden vooral door de te 
winnen prijzen aangetrokken.

Alle antwoorden op vragen die je hebt, tref je aan op 
de website. Mis je informatie: mail dan naar: 

www.heveainitiatief.nl/contact

En verder?
Verder laten we voor 3 woningtypen een stappen-
plan op te stellen om tot een aardgasvrije woning te 
 komen. De resultaten komen voor iedereen beschik-
baar. De eerste woning is onderzocht. Het interview 
met de bewoner staat op de site. Ook gaan we 
starten met de energietoetsen (zie verder in deze 
nieuwsbrief). 
 
Dat is veel werk Wim!  
Klopt, maar gelukkig zijn er veel mensen die hier aan  
meewerken! ■

HI-INFORMATIEMARKT  
19 SEPTEMBER
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ENERGIETOETSEN 

Deze gaan binnenkort van start.  
Vanwege  Coronamaatregelen zal dat een digitale 
toets zijn, of wachten tot het weer live kan.  
Allen hebben hierover een mail ontvangen!

NU AL ACTIE? DAT KAN!
Sta je (binnenkort) voor de keuze van een nieuwe 
cv-ketel en heb je geen zin om hier alleen over na te 
denken? Tijdens de Informatiemarkt hebben  
4 inwoners aangegeven dit graag samen op te 
pakken. Heeft je huis nog de eerste, oorspronkelijke 
schuifpui en is een duurzamere pui een grote wens? 
Ook dit kan gezamenlijk opgepakt worden. 

Als je interesse hebt, geef je naam en gegevens door 
via ‘contact’ op de website van Hevea Initiatief. Of 
doe een briefje in de bus bij Wim Schoonderbeek. (zie 
colofon) Vermeld erbij: KETEL-initiatief en/of SCHUIF-
PUI-initiatief. www.heveainitiatief.nl/contact. 

Links naar meer informatie over wat je kan doen: 

SEEH (Subsidie Energiebesparing Eigen Huis).   
infographics.rvo.nl/seehwoningeigenaar/#seehiStep3

Snel besparen; zo doe je dat.  
Ook voor huurders interessant.
https://www.eigenhuis.nl/energie/snel-besparen/snel-ener-
gie-besparen-zo-doe-je-dat#/

Alle warmtetechnieken voor bewoners,  
met factsheets. 
www.ce.nl/warmtetechnieken 

‘Check uw woning’ en tips van het EnergieLoket 
MiddenGelderland.
www.elmg.nl/aan-de-slag/check-uw-woning 

Verbeter je huis – Milieu Centraal.
www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/? 
gemeente=Renkum&type-of-resident=Woningeigenaar 

MAATWERKADVIES = STAPPENPLAN

Het eerste MaatwerkAdvies met het stappenplan 
is bijna klaar. Lees hierover meer in het interview 
met de bewoner op onze website. Het onderzoek 
levert informatie op voor 76 woningen van type 9, 
10 en 11. Hierna volgen nog 2 onderzoeken van  
2 verschillende type huizen: Voor 59 rijtjeswonin-
gen uit 1985 en 23 uit 1950. We hopen hiermee 
158 bewoners te kunnen informeren over de mo-
gelijkheden. Elk onderzoek wordt gepresenteerd 
en er volgt een workshop voor alle bewoners van 
dit type huis. ■
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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

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en 
nieuwsberichten via: 

www.heveainitiatief.nl
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 Agenda

• Vanaf 1 oktober: start digitale uitvoering van 

de energietoetsen.

• 5 oktober: 3de bewonersbijeenkomst 
Heveadorp, Wijk van de Toekomst. Vanwege 
corona wordt dit helaas een digitale 
bijeenkomst. Hierover volgt een mail met link.

• Oktober-december 2020: opstellen 
stappenplannen voor 3 in Heveadorp 
veelvoorkomende woningtypen.

DE KANS OM TOCH ‘ZELF’  
ZONNE-ENERGIE OP TE WEKKEN. 

Vooral voor huurders en voor bewoners van een 
huis met een rieten kap, of met een dak in de 
schaduw van het Heveadorp omringende groen.

De voorinschrijving is eind augustus gestart. Het aan-
tal voorinschrijvingen is belangrijk voor het al dan niet 
toekennen van subsidie door de provincie Gelderland. 

Als u geïnteresseerd bent, laat het dan weten door u 
in te schrijven vóór 15 oktober via de site van Vallei 
Energie. U zit dan nog nergens definitief aan vast. 

www.valleienergie.nl/groenewaarden
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