AANDACHTSPUNTEN PROJECTGROEP SANCTA MARIA VER. DORPSBELANG HEES
N.a.v. de bespreking op 01/11/2016 van de projectgroep:
1. Het uitgangspunt wordt onderschreven dat gepoogd moet worden het
(hoofd)gebouw van Sancta Maria te behouden omdat het een
karakteristiek en kenmerkend gebouw is voor Hees.
Het meest essentieel is de voorgevel en de historische waarde
(klooster, kapel, dodenhuisje).
2. Het ontbreekt de projectgroep aan informatie om te beoordelen welke
(m.n. financiële) investeringen nodig en noodzakelijk zijn om het
gebouw te renoveren en te exploiteren. Daarmee is het niet mogelijk te
bepalen welke compromissen/concessies minimaal nodig zijn.
3. Projectgroep wil graag een inzichtelijke analyse van de kosten van de
noodzakelijke investeringen voor de renovatie van het hoofdgebouw
van Sancta Maria i.v.m. het verdienmodel via de nieuwbouw.
4. De projectgroep zet conform de doelstelling van VDH in op het behoud
van groen en het handhaven van de ‘open ruimte’ en het verbeteren
van de kwaliteit van het (leef)milieu (groene buffer; Park West). Indien
hier concessies aan gedaan moeten worden dan vereist dit een goed
inzicht in de redenen waarom en de mate waarin. Altijd zal gezocht
(moeten) worden naar compensatie.
De inzet van de projectgroep is:
5. Projectgroep wil maximaal behoud van het huidige groen
(monumentale bomen, voortuin hoofdgebouw en open ruimte via de
weide) op terrein Sancta Maria.
6. Indien verminderen van het huidige groen (monumentale bomen,
voortuin hoofdgebouw en open ruimte via de weide) op terrein Sancta
Maria toch noodzakelijk is voor de planvorming, dan wil de
projectgroep compensatie van vermindering groen door bijvoorbeeld
elders situering van groen in Hees en/of via een groene geluidswal aan
achterzijde (langs Energieweg) van het terrein van Sancta Maria.
Om een goed inzicht te krijgen in de situatie vraagt de projectgroep:
7. Wat is de concrete monumentenstatus van het hoofdgebouw van
Sancta Maria? Welke beperkingen en voorschriften zijn van
toepassing? Betekent dit extra noodzakelijke investeringen?

8. Kan er gezien de milieunormen i.v.m. nabijgelegen bedrijventerrein op
het terrein van Sancta Maria wel nieuwbouw plaatsvinden? Welke
normen gelden er voor nieuwbouw? Welke beperkingen en
voorschriften zijn daarbij van toepassing?
Welke opties zijn er om nieuwbouw toch te realiseren? Zelf hebben we
gesproken over een (multifunctionele) geluidswal over de hele breedte
langs de Energieweg (groene woningen; groene bedrijven aan de kant
Energieweg, parkeergelegenheid; park).
9. De projectgroep wil graag een analyse van het huidige groen door een
onafhankelijke deskundige om zo de huidige groenwaarde (flora en
fauna) van Sancta Maria te weten en te kunnen beoordelen.
In een eerste verkenning van opties en mogelijkheden heeft de projectgroep
de volgende voorstellen verwoord:
10.Projectgroep heeft sterke voorkeur voor situeren van de nieuwbouw en
situeren van de parkeergelegenheid achter het hoofdgebouw van
Sancta Maria.
11.De projectgroep wil de ontsluiting voor autoverkeer t.b.v. de
noodzakelijke nieuwbouw via de Energieweg (via rotonde bij ROC
Nijmegen Technovium, en/of via inrit bij terrein van voormalig Mondial
College) vanwege de verwachting van overlast van extra autoverkeer
via de Bredestraat.
12.De projectgroep is benieuwd naar een verkeerskundige analyse van het
huidige autoverkeer op de Bredestraat bij Sancta Maria versus de
verwachting van autoverkeer bij de scenario’s van ontsluiting van
terrein Sancta Maria voor autoverkeer i.v.m. extra nieuwbouw.
13.Indien de ontsluiting van het terrein van Sancta Maria door
gemeentelijk verkeersbeleid niet mogelijk is via de Energieweg, dan wil
de projectgroep een gedegen onderzoek naar een alternatieve
mogelijkheid van ontsluiting van het terrein van Sancta Maria via het
bedrijventerrein bij o.a. “De Brok” aan de Wolfkuilseweg.
Deze optie past in de visie van de werkgroep Leefomgeving om een
‘Groene Buffer’ te realiseren tussen Industrieterrein en Hees.
14.De projectgroep vindt het belangrijker dat er een ‘volwaardig stukje
Hees’ ontstaat dan dat er kost wat kost vastgehouden wordt aan de
huidige bestemming maatschappelijk en huidige functies. Wij staan
open voor meer opties en diversiteit dan alleen de nu genoemde.

Toekomstige bewoners moeten de beleving hebben te wonen in en te
behoren bij het ‘dorp’ Hees.
15.De projectgroep heeft een sterke voorkeur voor verschillende
doelgroepen (jong & oud) door elkaar voor de noodzakelijke
nieuwbouw op terrein Sancta Maria.
16.De projectgroep pleit voor afwisseling in de (noodzakelijke) nieuwe
bebouwing.
17.De projectgroep pleit ervoor op zoek te gaan naar meer mogelijke
functies dan alleen de huidige functies conform het Ambitiesdocument.
De projectgroep van VDH wil graag proactief en constructief participeren bij de
planontwikkeling op het terrein van Sancta Maria en zal daarbij rekening houden
met het noodzakelijke draagvlak van de bewoners voor die planontwikkeling.
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