
Heveadorp Duurzaam, een vereniging van en voor alle bewoners 

die zich betrokken voelen bij de energietransitie van hun dorp. 

     

    

 

-  

 

LEDENWERF-ACTIE  

 

Een Vereniging 

Begin 2022 is de vereniging Heveadorp Duurzaam opgericht, met als doel om bij te 

dragen aan een duurzaam Heveadorp vanuit de wensen van de dorpsbewoners. Eerdere 

acties op het gebied van verduurzaming binnen Heveadorp hebben wel goede 

resultaten gehad maar ook tot verdeeldheid geleid: het ging te snel en de indruk 

ontstond dat er niet naar de bewoners werd geluisterd. Daarom is nu gekozen voor een 

democratische vereniging waarin de leden een doorslaggevende stem hebben. De 

vereniging wil stapsgewijs en in lijn met de wensen van het dorp het gebruik van 

fossiele brandstoffen verminderen, op zo’n manier dat elke huur- en koopwoning 

comfortabel, betaalbaar en duurzaam is en blijft. 

Voor iedereen 

De vereniging Heveadorp Duurzaam wil er graag zijn 

voor alle bewoners. We willen er zijn voor huurders en 

woningeigenaren, voor degenen die moeite hebben 

met energietransitie en voor de enthousiastelingen, 

voor mensen die het voortouw willen nemen en voor 

diegenen die het juist rustig aan willen doen. Met hoe 

meer mensen we zijn, hoe meer we samen weten en 

hoe beter we elkaar kunnen helpen. 



Met slagkracht 

Wat heeft Heveadorp Duurzaam te bieden, nu en in de toekomst?  

De vereniging kan concreet hulp bieden bij verduurzaming van uw huis, bijvoorbeeld 

door het (laten) maken van warmtefoto’s en energiescans. De vereniging helpt als dat 

nodig is bij de aanschaf en bevestiging van tochtstrips en radiatorfolie en kan kortingen 

regelen bij leveranciers en bedrijven. Maar ook het houden van een excursie of het 

inrichten van een voorbeeld-woning zouden opties kunnen zijn. 

Tegelijk wil de vereniging zoveel mogelijk informatie over technische oplossingen 

verzamelen en die delen. Bijvoorbeeld over zonnepanelen, isolatie, hybride 

warmteketels en over warmtepompen. Dit moet informatie zijn die nuttig is voor de 

diverse soorten huizen van ons dorp. Zo probeert de vereniging antwoord te geven op 

alle vragen over duurzaamheid.  

Daarnaast kunnen we ook onderling onze ervaringen uitwisselen. Dit wil Heveadorp 

Duurzaam mogelijk maken en vergemakkelijken, live en op de site. Zo wordt iedereen 

geïnformeerd en kan ieder de maatregelen kiezen die voor zijn/haar situatie het best 

passen. 

Richting overheid 

Heveadorp Duurzaam heeft contact met de Gemeente, de Provincie, Vivare en overige 

betrokken organisaties. Hierdoor is er concreet zicht op het verkrijgen van subsidie om 

Heveadorp te helpen bij het uitzoeken op wat voor manier we het transitieproces het 

beste zouden kunnen aanpakken. Aan deze subsidie zijn voorwaarden verbonden en het 

zullen uiteindelijk de leden van de vereniging zijn die beslissen of en hoe we van de 

subsidie gebruik zullen maken. Maar ook zonder subsidie is het van belang om 

overheidsinstanties te laten weten wat de bewoners van Heveadorp willen als het gaat 

om duurzaamheid. Samen bereiken we altijd meer. 

Door vrijwilligers 

Een belangrijk uitgangspunt van de vereniging is dat het bestuur bestaat uit vrijwilligers. 

Er zijn geen financiële voordelen voor het bestuur of eventuele commissies.  

Van harte welkom! 

Wanneer dit je aanspreekt en je je wilt aanmelden als lid, dan kan dat via het 

aangehechte inschrijfformulier. Je kunt ook een bericht achterlaten op de website: 

https://heveadorpduurzaam.nl/contact/. Wil je actief meedenken en meehelpen? 

Graag! Ook dat kun je op het contactformulier aangeven.  

Een lidmaatschap is persoonlijk, niet per woning, en kost 10 euro per jaar; een hoger 

bedrag en een donatie zijn ook welkom. Raadpleeg de site ook voor meer informatie; 

deze wordt vaak ge-updatet en aangepast. 
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