
Agenda van activiteiten
Eerste helft 2015

Nieuwjaarsreceptie >  zaterdag 17 januari van 19.30 tot 22 uur in de Petruskerk

Algemene Ledenvergadering >  donderdag 9 april vanaf 20 uur in de Petruskerk

Midzomernachtconcert >  zaterdag 20 juni vanaf 19.30 uur in de Petruskerk
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Uitnodiging nieuwjaarsborrel 2015

Vereniging Dorpsbelang Hees

Zaterdag 17 januari 2015 in de Petruskerk 
van 19.30 tot 22 uur

Het bestuur wilt u hiermee de 

gelegenheid geven om mede-

wijkbewoners een gelukkig 2015 te wensen. 

De borrel zal rond 20.15 uur muzikaal worden 

opgeluisterd met een optreden van het Koor 

van de Straat o.l.v. Tjeu Corbeij
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Terugblik op 2014
Door onze voorzitter, Ton van Seters

Het is traditie dat we in de Stenen Bank van december terugblikken op het afgelopen 

jaar. Alle activiteiten die onze vereniging weer op touw heeft gezet waren onmogelijk 

geweest zonder de inzet van alle vrijwilligers binnen onze vereniging, de financiële 

ondersteuning van onze sponsoren en de subsidie van de afdeling Wijkmanagement 

van de gemeente Nijmegen.

Borrelen en debatteren
Traditioneel begonnen we het jaar met de 

Nieuwjaarsborrel op 18 januari in de Petruskerk, die muzi-

kaal werd opgeluisterd door het koor De Heese Stemmen. 

Op 27 februari vond het verkiezingsdebat plaats in het 

kader van de gemeenteraadsverkiezingen onder leiding 

van Wouter van Haaften. Er vond een levendige discussie 

plaats tussen vertegenwoordigers van de politieke par-

tijen en de aanwezigen over lokale Heese politieke zaken.

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 10 

april. Na de pauze verzorgden Henk Rullman en Dorien 

Langkamp een geïllustreerde lezing over de historie van 

Hees. Zij zongen daarbij door hen zelf gemaakte liedjes 

onder begeleiding van Frank Jansen op gitaar. De aanwezi-

gen genoten.

Het Midzomernachtconcert werd gehouden op zaterdag 

21 juni. De volgepakte Petruskerk genoot met volle teugen.

Traditionele saucijzenbroodjes
Op zaterdag 6 september vond het Dorpsfeest plaats. Het 

feest werd met muziek samengesteld door de jonge Heese 

dj Mark. De sfeer was zeer goed en het weer was prima. 

Zo’n 150 man kwamen opdagen. Voor de jeugd was er een 

springkussen. De ijscokar die om 18 uur langskwam werd 

door de jeugd bijna bestormd. De hapjes van ’t Sfeerhuijs 

waren heerlijk evenals de traditionele warme saucijzen-

broodjes van Bakker Bart uit de stad.

Op 4 oktober deed onze wijk voor de tweede keer mee 

aan de Nacht van de Ommetjes. Dit jaar fungeerde het 

Zwembad West als start- en eindpunt. Er waren zo’n 135 

personen die het rondje meeliepen. In totaal waren er 

meer dan tweehonderd mensen betrokken bij dit ommetje 

zoals lopers, gidsen, artiesten, organisatoren, catering, 

gastvrouwen en gastheren. Alle deelnemers waren na 

afloop razend enthousiast.

Voor de jeugd
Het vijfde Bouwdorp Hees met als thema ‘jungle’ vond 

plaats in de week van 16 tot 22 augustus en was weer 

een enorm succes. Vanwege het eerste lustrum was het 

bouwdorp dit jaar extra feestelijk. Er werd met veel plezier 

getimmerd en gespeeld door zo’n tweehonderd kinderen. 

Alles was weer uitstekend georganiseerd door de werk-

groep Bouwdorp. Op donderdag kwam de Wethouder 

Wijken Renske Helmer persoonlijk langs om de bouwwer-

ken te bekijken en de kinderen te trakteren op een ijsje. De 

weergoden waren ons dit jaar redelijk gezind. Ik wil hierbij 

alle sponsoren nogmaals bedanken voor hun steun.

Verder zijn er door de werkgroep nog twee andere 

activiteiten voor de jeugd van Hees georganiseerd: 

een Halloween spooktocht op 25 oktober en het 

Sinterklaasfeest begin december. Er was een grote 

opkomst en de kinderen waren enthousiast.

De andere werkgroepen
De werkgroepen Ruimtelijke Ordening, Groen Hees 

en Milieu hebben ook in 2014 weer veel werk verricht 

voor onze wijk omtrent de uitbreidingsplannen van 

Dura Vermeer, het behoud van het bestaande groen 

in onze wijk en de ondersteuning aan de actiegroep 

WestWilGroenBuffer. De werkgroep Cultuur heeft veel van 

de hierboven vermelde activiteiten georganiseerd.

Het blad van onze vereniging, de Stenen Bank, verscheen 

weer viermaal. De Stenen Bank-berichten werden twee 

keer verspreid. De redactie, met als hoofdredacteur Peter 

Waterkoort en eindredacteur Minke Veldhoen, is er weer 

in geslaagd een voortreffelijk blad te maken.

Jacques Huybrechts heeft er dit jaar voor gezorgd dat onze 

website www.dorpsbelanghees.nl er weer prima uitzag.

Het bestuur
Het bestuur vergaderde maandelijks bij een van de 

bestuursleden thuis met steeds weer een goed gevulde 

agenda. Na afloop was er altijd een gezellige nazit het-

geen de onderlinge contacten verstevigde. Mocht u ooit 

speciale agendapunten willen inbrengen, dan mag dat 

op  secretariaat@dorpsbelanghees.nl of telefonisch (zie 

 colofon).

Vooruitblik verenigingsjaar 2015
Door onze voorzitter, Ton van Seters

In 2015 zal het beleid van de voorgaande jaren worden voortgezet waarbij met name wederom 

de leefbaarheid in onze wijk Hees centraal zal staan. Het bestuur en onze werkgroepen zullen dit 

beleid zo goed mogelijk begeleiden. We houden u op de hoogte via ons blad en onze website.

Bestuur
Tijdens de Algemene Ledenverga-

dering op 9 april 2015 zullen vier 

bestuursleden, waaronder de voorzit-

ter, secretaris en penningmeester, 

gaan aftreden. Dit zal een aanzien-

lijke verandering binnen het bestuur 

teweegbrengen. Gelukkig hebben 

we inmiddels drie nieuwe kandidaat-

bestuursleden gevonden, die sinds 

kort al meedraaien in het bestuur. 

Nadere mededelingen hierover 

kunt u vinden in de Stenen Bank van 

maart 2015.

Werkgroepen
In 2015 zullen er weer allerlei acti-

viteiten plaatsvinden. Zo wordt op 

zaterdag 17 januari de nieuwjaarsre-

ceptie gehouden in de Petruskerk, dit 

keer met een muzikaal intermezzo 

van het Koor van de Straat. In de 

laatste week van de schoolvakantie 

(23 t/m 28 augustus 2015) zal voor de 

kinderen het Bouwdorp Hees worden 

gehouden in dorpspark Hees. Ook zal 

de werkgroep Bouwdorp Hees gedu-

rende het jaar weer een paar kleinere 

activiteiten organiseren voor de jeugd 

van Hees.

Het Midzomernachtconcert zal 

plaatsvinden op zaterdag 20 juni 

en het Ommetje Hees op zaterdag 3 

oktober. De datum van het Dorpsfeest 

is nog niet bekend. Meer over al deze 

activiteiten kunt u vinden op onze 

website (www.dorpsbelanghees.nl) 

en in ons blad de Stenen Bank.

Dertig vrijwilligers
Het werk van de vereniging wordt 

gedaan door zo’n dertig vrijwilligers 

in bestuur en werkgroepen. Wij wil-

len hen graag bedanken voor hun 

inzet en ik hoop dat we in 2015 ook 

weer op hen kunnen rekenen. Zonder 

deze vrijwilligers zou onze vereniging 

niet zo goed kunnen functioneren! 

Verjonging in bestuur en werkgroe-

pen is uitermate belangrijk voor 

de toekomst van onze vereniging. 

Schroom dus niet om u aan te melden 

als u bestuurlijke kwaliteiten hebt of 

praktische ondersteuning wilt verle-

nen, en u zich wilt inzetten voor ons 

mooie Hees. Want met meer mensen 

kunnen we meer bereiken!

Tenslotte wil ik u allen, mede namens 

de andere bestuursleden van de ver-

eniging, hele fijne kerstdagen en een 

goede jaarwisseling toewensen. Ik 

hoop u te ontmoeten op de nieuw-

jaarsborrel op 17 januari 2015.
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Tweede ontwerpbeschikking 
puinbreker Dura Vermeer
“Provincie staat verhoging van milieudruk toe!”

Door: Ton van Seters

De werkgroep Milieu wilt u hierbij 

op de hoogte brengen van de laat-

ste stand van zaken rond de puin-

breker van Dura Vermeer aan de 

Ambachtsweg. In de vigerende ver-

gunning van Dura Vermeer uit 2010 is 

onder andere vastgelegd:

 − een twintig meter lang geluids-

scherm van vijf meter hoog rondom 

de puinbreker, en

 − puinhopen ter afscherming rondom 

de breker van minimaal negen meter.

Deze maatregelen heeft het bedrijf 

echter nooit uitgevoerd. Reden 

waarom VDH in juli 2014 bij de 

Omgevingsdienst Regio Nijmegen 

(ODRN) een handhavingsverzoek 

heeft ingediend. De ODRN is gaan 

kijken en meten en constateerde dat 

Dura niet aan de voorwaarden van de 

vergunning voldeed en dat er boven-

dien teveel lawaai gemaakt werd. De 

ODRN schreef een brief aan Dura dat 

men twee weken de tijd kreeg om als-

nog (na vier jaar!) aan de voorwaar-

den te voldoen en dat men anders een 

dwangsom opgelegd zou krijgen.

 

Nieuwe vergunning in 2012
Het bedrijf had echter ondertussen 

eind 2012 een nieuwe vergunning 

aangevraagd, waarin een aantal 

voorwaarden, waaronder het geluids-

scherm rond de breker, werd ingetrok-

ken. De ODRN wist dat de handhaving 

daarmee een farce was. Wanneer een 

bedrijf een nieuwe vergunning heeft 

aangevraagd, wordt het vrijgesteld 

van handhaving van de oude. De 

ODRN ging akkoord met de nieuwe 

aanvraag en legde dit voorjaar een 

nieuw vergunningsontwerp ter visie. 

Verschillende organisaties (waaron-

der VDH) dienden zienswijzes in.

Weer een aanpassing
Wat schetst onze verbazing: wij kre-

gen onlangs te horen dat Dura de 

afgelopen zomer tijdens de procedure 

weer een nieuwe aanpassing op haar 

vergunningaanvraag heeft ingediend. 

Behalve enkele andere wijzigingen 

wil men nu ook niet meer garanderen 

dat de puinhopen rondom de breker 

minimaal negen meter hoog zullen 

zijn maar slechts drie meter! Er is een 

‘aangepast’ akoestisch rapport inge-

diend dat laat zien dat er inderdaad 

meer herrie gemaakt zal worden, 

maar dat dat allemaal nog binnen de 

geluidszones van het industrieterrein 

valt. ODRN vindt het prima en maakt 

een aangepast nieuw vergunnings-

ontwerp.

In een gesprek met ODRN op 29 okto-

ber hebben we te horen gekregen 

dat de aanvraag binnen de wettelijke 

normen valt, dus moet men wel ver-

gunnen conform de opdracht van de 

provincie. In de voorwaarden wordt 

alleen opgenomen wat volgens de 

ODRN handhaafbaar is en wat in hun 

ogen ‘realistisch’ is voor het bedrijf. 

Alles wat men zelfs binnen de regel-

geving zou kunnen doen om de burger 

te beschermen wordt nagelaten. De 

ODRN begrijpt ook dat Dura Vermeer 

hiermee probeert tot het uiterste gaan 

en dat dit moeilijk verkoopbaar zal 

zijn aan omwonenden. Ze gaan Dura 

Vermeer aanraden een en ander eens 

met bewoners te gaan bespreken.

Gesprek met Dura Vermeer
Op 14 november is er een gesprek 

geweest met Dura Vermeer. Daarin 

gaf Dura aan dat de tweede aan-

vraag is ingediend om het feitelijke 

bedrijfsproces in lijn te brengen met 

de vergunning. Deze bedrijfsvoering 

was in het verleden al besproken met 

en mondeling goedgekeurd door de 

ODRN! Dura geeft aan dat er een aan-

tal acties lopen om te onderzoeken 

of vermindering van de overlast reali-

seerbaar is.

Verder werd medegedeeld dat de 

aanvraag voor de uitbreidingsvergun-

ning van de asfaltcentrale van Dura 

Vermeer aan de Energieweg on hold 

is gezet in verband met de economi-

sche omstandigheden. Daarmee is het 

verhogen van de schoorsteen bij de 

asfaltcentrale van dertig naar vijftig 

meter ook van de baan.

Geen oog voor milieudruk
Aangezien dit een provinciale ver-

gunning is vragen wij ons af waar de 

provincie mee bezig is. Zij hebben 

weinig of geen oog voor de milieu-

druk in dit gebied en oefenen geen 

druk uit op de ODRN om eventueel 

extra maatregelen op te leggen in 

de vergunning om de milieuoverlast 

te beperken zoals het voorschrijven 

van BBT (gebruik best beschikbare 

techniek). De puinbreker staat in een 

kwetsbaar gebied (een van de groot-

ste stedelijke industriegebieden). De 

gemeente Nijmegen probeert wel om 

de milieudruk in dit gebied te verla-

gen, bijvoorbeeld via afspraken met 

de actiegroep WestWilGroeneBuffer 

maar weet tegelijkertijd dat de ODRN 

deze niet meeneemt in haar beoorde-

ling van aanvragen c.q. de handha-

ving. Daarvoor is alleen hetgeen is 

vastgelegd in het bestemmingsplan 

bindend.

Inmiddels is op 18 november de 

tweede ontwerpbeschikking ter visie 

gelegd (zie https://zoek.officielebe-

kendmakingen.nl/prb-2014-3063.

html). Iedereen kan tot uiterlijk 30 

december zienswijzen hiertegen 

indienen. Wij zullen dat als vereniging 

zeker gaan doen, maar we verwach-

ten dat dit waarschijnlijk weinig zal 

opleveren.


