
Zorg	  voor	  jezelf	  en	  voor	  elkaar	  
Heeg	  wordt	  ervaren	  als	  een	  veilig,	  sociaal	  dorp,	  waar	  grote	  saamhorigheid	  
heerst.	  Het	  bloeiende	  culturele-‐	  verenigingsleven	  concentreert	  zich	  in	  het	  
Heechhus	  en	  rond	  de	  dorpstuin.	  De	  middenstand	  hee;	  een	  stevige	  impuls	  
gekregen	  en	  bewoners	  zijn	  tevreden	  over	  de	  voorzieningen	  in	  het	  dorp.	  De	  
focus	  op	  duurzaam	  ondernemen	  en	  innova?e	  hee;	  geleid	  tot	  grotere	  
betrokkenheid	  van	  jongeren	  die	  op	  hun	  beurt	  een	  belangrijke	  bijdrage	  
leveren	  aan	  de	  verdere	  ontwikkeling	  van	  Heeg.	  
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Slim	  met	  spullen	  en	  materialen	  
De	  grondstoffenrotonde	  die	  in	  Heeg	  
ontwikkeld	  is,	  is	  het	  tastbare	  bewijs	  van	  
samenwerking	  en	  innova?e	  binnen	  het	  
dorp.	  Door	  slimmer	  om	  te	  gaan	  met	  
afvalmaterialen,	  hergebruik	  te	  
s?muleren	  en	  uitruil	  van	  materialen	  
mogelijk	  te	  maken	  worden	  in	  Heeg	  
diverse	  lokale	  kringlopen	  gesloten,	  
waar	  zowel	  inwoners	  als	  bedrijven	  van	  
profiteren.	  

Slim	  met	  energie	  &	  water	  
Dankzij	  de	  eigen	  Hegemer	  energie	  
coöpera?e	  zijn	  de	  energielasten	  voor	  
Hegemers	  nagenoeg	  gelijk	  gebleven	  
aan	  het	  peil	  2012	  ,	  maar	  worden	  extra	  
opbrengsten	  geïnvesteerd	  in	  faciliteiten	  
in	  het	  dorp.	  Naast	  bewustwording	  is	  
geïnvesteerd	  in	  allerlei	  vormen	  van	  
energiebesparing	  en	  duurzame	  energie.	  
Van	  fossiele	  brandstoffen	  is	  in	  Heeg	  
nauwelijks	  nog	  sprake.	  Hegemers	  
erkennen	  de	  waarde	  van	  water;	  niet	  
alleen	  voor	  de	  watersport	  maar	  ook	  in	  
eigen	  gebruik.	  Sedemdakbedekking	  
siert	  menig	  huis,	  terwijl	  opgevangen	  
regenwater	  volop	  wordt	  toegepast	  voor	  
huishoudelijk	  gebruik.	  

Denk	  gifvrij	  
Heeg	  is	  een	  schoon	  dorp,	  in	  alle	  
opzichten.	  Mede	  dankzij	  ini?a?even	  op	  
het	  gebied	  van	  elektrische	  mobiliteit,	  de	  
dorpstuin	  en	  de	  ontwikkeling	  volgens	  de	  
duurzame	  5xBeterBezigspelregels	  zijn	  de	  
Hegemers	  zich	  meer	  en	  meer	  
verantwoordelijk	  gaan	  voelen	  voor	  hun	  
eigen	  dorp.	  Een	  bijna	  logisch	  gevolg	  is	  dat	  
er	  van	  zwerfvuil	  nauwelijks	  meer	  sprake	  
is	  en	  ook	  vindt	  er	  nagenoeg	  geen	  
vervuiling	  meer	  plaats	  door	  
onkruidbestrijdingsmiddelen,	  
uitlaatgassen	  en	  andere	  schadelijke	  
stoffen.	  

Ruimte	  voor	  de	  natuur	  
Heeg	  is	  veel	  groener	  geworden.	  Door	  het	  
ini?a?ef	  van	  de	  dorpstuin,	  zijn	  ook	  op	  
andere	  plaatsen	  in	  het	  dorp	  ‘groene	  
oases’	  ontstaan.	  De	  ‘vergroening’	  van	  de	  
wateroevers	  en	  bedrijventerreinen	  
hebben	  Heeg	  een	  vriendelijker	  gezicht	  
gegeven.	  Ook	  de	  beleving	  door	  
Hegemers	  zelf	  en	  de	  toeristen	  kreeg	  
hierdoor	  een	  aanzienlijke	  impuls.	  Het	  
Heempark	  is	  uitgegroeid	  tot	  het	  
kenniscentrum	  van	  deze	  groene	  
ontwikkeling.	  


