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Bestemmingsplan Stadsbrug

In de vorige “Stenen Bank Berichten” hebben wij u gemeld, dat Gedeputeerde 

Staten van Gelderland geen aanleiding zagen om wijzigingen in het door de 

gemeente Nijmegen goedgekeurde bestemmingsplan aan te brengen ondanks 

de bezwaren van 23 reclamanten (waaronder onze vereniging). Het plan werd 

ongewijzigd goedgekeurd.

De enige manier om nu nog iets gewijzigd te krijgen is via een beroepsproce-

dure bij de Raad van State. Inmiddels hebben de “Vereniging Leefmilieu” en 

de bewoners rond Sportpark Schoonhorst mede namens onze vereniging eind 

december 2008 beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit beroep zal in de 

loop van 2009 door de Raad van State worden behandeld.

Door: Ton van Seters

Een voorstel tot wijziging van de Statuten wordt door 

het bestuur voor nader beraad terug genomen op grond 

van kritische beschouwingen uit de vergadering. De voor-

gestelde wijziging had als doel het mogelijk te maken dat 

de vereniging individuele belangen van leden zou kunnen 

steunen. Het “belang van de wijk” dient echter te allen 

tijde voorop te staan. 

De penningmeester geeft een toelichting op de concept 
begroting 2008. De gemeente heeft onlangs een subsidie 

van €3500 toegezegd voor de Stenen Bank (6 edities per 

jaar), het wijkfeest, het concert in Park West en het onder-

houd van de website. Deze subsidie is nog niet verwerkt in 

de conceptbegroting. Een aangepaste begroting zal wor-

den gepubliceerd in de Stenen Bank. De heer Jansen is van 

mening dat een bijdrage van € 150,-- per jaar voor het te 

verschijnen boek over de Historie van Hees wel wat karig 

is. Het bestuur zal zich hierover beraden. De heer Jannink 

vraagt het bestuur goed in de gaten te houden dat de 

gemeente gedane toezeggingen inderdaad nakomt. 

In de rondvraag vraagt de heer Jannink of de onafhanke-

lijkheid van de vereniging t.o.v. de gemeente niet in het 

geding komt door het accepteren van een gemeentelijke 

subsidie. De voorzitter ziet hierin geen probleem omdat 

zo’n subsidie immers bestemd is voor de leefbaarheid 

van de wijk. De heer Peters vraagt of er bouwplannen 

zijn goedgekeurd voor bebouwing van het weitje achter 

het huis van Peters aan de Bredestraat. De voorzitter 

heeft van de stadsarchitect gehoord dat er nog geen 

akkoord door de gemeente is afgegeven. De heer Van 

Grunsven vraagt wat er gaat gebeuren met voormalig 

café “Het Witte Huis” op de hoek van de Kerkstraat en 

Dennenstraat. De voorzitter antwoordt dat volgens het 

bestemmingsplan en het bouwplan de begane grond een 

horeca bestemming krijgt en de 1e en 2e verdieping appar-

tementen en studio’s worden. 

De voorzitter sluit hierna de vergadering. 

Uitnodiging Algemene Jaarvergadering 2009

Vereniging Dorpsbelang Hees

Donderdag 16 april 2009 aanvang 20.00 uur
Petruskerk (open vanaf 19.30uur)

Agenda:

Opening1. 

Mededelingen2. 

Goedkeuring Verslag Algemene jaarvergadering 17 april 20083. 

Jaarverslag 20084. 

Jaarverslag 2008 penningmeester5. 

exploitatie overzicht en balans 20086. 

verslag kascommissie, decharge penningmeester7. 

benoeming nieuwe kascommissie 20098. 

Benoeming voorzitter en nieuwe bestuursleden 9. 

Mieke Welschen is op 1 december 2008 teruggetreden als voorzitter en lid 

van het bestuur. Het bestuur stelt voor om Ton van Seters te benoemen als 

nieuwe voorzitter en Jacques Huybrechts en Wilma van Seters-van Steen 

te benoemen als nieuwe bestuursleden. Eventuele tegenkandidaten dienen 

zich uiterlijk zeven dagen voor de vergadering schriftelijk te melden bij de 

secretaris (Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen of dorpsbelanghees@

planet.nl). 

Toelichting te voeren beleid en plannen 200910. 

Concept begroting 200911. 

Rondvraag12. 

Pauze (omstreeks 20.45 uur)13. 

Debat “Toekomst Petruskerk” verzorgd door de Werkgroep SoCu14. 

Na afloop is er gelegenheid voor een informeel samenzijn

De stukken behorend bij agendapunten 3, en 4 staan in deze Stenen Bank 

Berichten. De stukken behorend bij agendapunten 5 en 8 liggen voor de 

aanvang van de vergadering ter inzage. Wie vóór de vergadering hiervan een 

kopie wil ontvangen kan contact opnemen met de secretaris (tel. 3770765 of 

per e-mail dorpsbelanghees@planet.nl). Alle stukken staan vanaf half maart 

op de website van de vereniging.
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Jaarverslag 2008
Dit verslag bevat een overzicht in grote lijnen van de voornaamste acti-
viteiten van de Vereniging Dorpsbelang Hees tussen april 2008 en janua-
ri 2009. Het verrichte werk is georganiseerd in een aantal werkgroepen. 
Deze werkgroepen hebben een vertegenwoordiging in het bestuur; de 
namen van de alle werkgroepleden zijn opgenomen in de bijlage. Veel 
aandacht heeft de vereniging het afgelopen jaar moeten richten op de 
planontwikkeling rond Park West fase III en de nieuwe Stadsbrug die 
onze woon- en leefkwaliteit dreigt aan te tasten. Dat geldt ook voor een 
aantal bedrijven langs de Energieweg en het  industrieterrein langs het 
kanaal. Ook de vele bouwactiviteiten in de wijk vragen de nodige aan-
dacht. Daarnaast  heeft  de vereniging een aantal sociale activiteiten 
georganiseerd en werkt constructief samen met andere organisaties in 
sociaal-culturele activiteiten in Hees om de levendigheid in dit mooie 
stukje Nijmegen te bevorderen.

over het verlies heen te komen en door te gaan.

Nog steeds heeft de werkgroep te weinig leden voor al het 

werk dat te doen staat in onze wijk, ook al zijn er gelukkig 

inmiddels twee nieuwe leden bijgekomen: Ineke Sikkens 

en Wilma Pelkmans.

En in nieuwe samenstelling werkten we aan de organisatie 

en uitvoering van het Midsummernight concert, dat dit 

keer in de Petrus kerk moest plaatsvinden. Het weer was 

spelbreker, maar het concert was geweldig: veel kwaliteit 

en grote opkomst. Men heeft genoten. Voor Hees door 

Hees is een succesformule gebleken.

In de zomervakantie werd een nieuw plan uitgebroed. Er 

komen matinees, bijeenkomsten met muziek en een glaas-

je op zondagmiddagen in Sancta Maria. Inmiddels heeft 

de eerste matinee plaatsgevonden op 25 januari 2009. Dit 

is ook zeker voor herhaling vatbaar. Dit plan is echt een 

kindje van Ellen Hoogveld.

Eind augustus vond het wijkfeest plaats rondom de 

Petruskerk. Ook hier was weer veel publiek; iets minder 

dan in 2007. Maar op de klanken van Afrikaanse djembë is 

het ook heel genoeglijk elkaar weer te zien na de vakantie 

periode.

Inmiddels is de werkgroep betrokken bij het Pink Sweater 

project. Hees is gekoppeld aan een eigen kunstenaar 

Mireille Ligterink, die samen met bewoners gaat proberen 

om in het kader van “Nijmegen Visueel”, Hees te visualise-

ren. Het is de bedoeling dat dit kunstproject van de grond 

komt, voor de stedelijke tentoonstelling in augustus 2009.

Tevens is Bert Bloo, bekend wijkbewoner (door de Bach 

Cantates en tentoonstellingen o.a. in de Petruskerk van 

zijn stichting Cultuur Criterium) door onze vereniging 

genomineerd in de (landelijke)strijd om het Cultureel 

Burgerschap van 2008. Bert werd niet eerste, maar stond 

wel heel hoog in de rij van genomineerden en gelijk met 

bijvoorbeeld Ruud Lubbers!

Ook aan de gezamenlijke wijkkrant “Vrijwilligers geven 

samenleving kleur”, uitgebracht door “de Gelderlander” 

t.g.v. “Het Lokaal Compliment” om vrijwilligers in onze 

stad te eren, hebben wij meegedaan. Resultaat: een fraai 

artikel over vrijwilligers in Hees, naast aparte artikelen 

over de Stichting Overal en het Cultuur Criterium.

Aan het eind van het kalenderjaar was het weer alle hens 

aan dek voor de werkgroep: de voorbereiding van de 

nieuwjaarsreceptie 2009 en de eerste matinee, stonden 

op de agenda.Namens de Vereniging zit Henri Zaad, werk-

groeplid, in de klankbordgroep Sancta Maria. Zo houden 

we ook aangaande de ontwikkelingen bij deze jongeren 

opvang van Iriszorg de vinger aan de pols.

Nog steeds wordt er gebroed op nieuwe plannen en 

 ideeën. Vooral activiteiten voor en door jongeren kunnen 

nog best wat meer in beeld komen. Wie weet heeft U die 

ideeën ook en de zin om ons in de werkgroep te steunen 

met de uitvoering ervan? Kom ons dan versterken!!!

Werkgroep Historie
Belangrijke taak van de werkgroep is het verzamelen, 

documenteren en toegankelijk maken van materiaal over 

de geschiedenis van Hees. Daarvoor verzamelt de werk-

groep fotomateriaal en interviewt oude Hesenaren. Het 

materiaal wordt gedigitaliseerd. Over de archivering zijn 

samenwerkingsafspraken gemaakt met het Stads- en 

streekarchief Nijmegen. Leden van de werkgroep schrij-

ven artikelen in de Stenen Bank, voor het historische blad 

Numaga en voor de populaire website Noviomagus. Ook 

worden adviezen aan derden verstrekt over de geschie-

denis van Hees. Een belangrijk project van de groep is de 

voorbereiding en productie van een boek over de geschie-

denis van Hees, dat eind 2011 moet uitkomen, zo’n 20 jaar 

na de oprichting van de huidige vereniging en zo’n 100 jaar 

na de oprichting van de Vereeniging Dorpsbelang, de voor-

ganger van de huidige vereniging.

Stenen Bank
Het blad verscheen zes keer,  twee keer in de vorm van 

Stenen Bank- Berichten versie die onder regie van het 

Bestuur staat. Het aantal redactionele pagina’s varieert 

van 16 tot 20. De inhoud vormt een  mix van verenigings-

nieuws en -standpunten, actuele ontwikkelingen, sociaal-

culturele ontwikkelingen in Hees en historische artikelen. 

Daarin is de redactie geslaagd, gezien de positieve reacties 

en het aantal nieuwe abonnees dat zich in 2008 heeft aan-

gemeld. 

Ook wordt gestreefd naar bijdragen van derden, waarover 

alleen eindredactie wordt gevoerd. Eind van 2008 is de 

vormgeving van Hendriek Mulder overgegaan naar Simone 

Weijs; het bestuur bedankt Hendriek die de Stenen Bank 

een nieuw fris en professioneel gezicht gaf.  In 2008 trad 

fotograaf Frank Jongejan toe tot de redactie, die naast hem 

bestaat uit Jan Brauer (eindredactie), Wilma van Seters, 

Henk Termeer en Jacques de Vroomen. 

Werkgroep Park West
De Werkgroep heeft een enerverend jaar achter de rug: 

In 2007 en 2008 overlegden we intensief met het project-

team van de gemeente, belast met de verdere inrichting 

van Park West (het noordelijk deel, achter stichting 

Overal en door het Waterkwartier tot aan de Waal). Uit 

een veelheid van plannen uit het Projectenboek, kozen 

wij er tien, in samenspraak met de groengroep van “Ons 

Waterkwartier”. Voor Hees waren dat  het Kometenpark; 

Bestuurszaken
Tijdens de algemene ledenvergadering op 17 april 2008 is 

Johan van der Mee teruggetreden als voorzitter van het 

bestuur en als bestuurslid, en Jan Brauer als bestuurslid. 

Miny Schennink-Paus en Siebold de Graaf hebben hun 

plaatsen in het bestuur ingenomen. Mieke Welschen werd 

benoemd tot voorzitter van het bestuur. 

Op 1 december 2008 heeft Mieke Welschen meegedeeld  

haar voorzitterschap en bestuurslidmaatschap te beëin-

digen op grond van persoonlijke overwegingen; met name 

door verschillen in stijl en opvattingen. Na rijp beraad is 

besloten, dat de secretaris Ton van Seters het voorzitter-

schap in ieder geval tot de algemene jaarvergadering van 

16 april 2009 zal waarnemen. 

Het bestuur heeft tal van gesprekken gevoerd met de B&W 

en ambtenaren van de gemeente Nijmegen over diverse 

dossiers. Met tal van Nijmeegse organisaties werd samen-

gewerkt en overlegd, o.m. werd medewerking verleend 

aan de Stichting Cultuur Criterium.

Financiën en ledenadministratie
Het aantal leden van onze vereniging is naast het 

gebruikelijke verloop van ongeveer 10 leden ongeveer 

gelijk gebleven. Direct na de jaarwisseling hebben we 

veel nieuwe leden gekregen door de actie rondom het 

Kapucijnerklooster. Ook hebben we weer bovenop de mini-

male € 10,- resp. € 18,- veel extra “contributie” gekregen.

Dit jaar was het eerste jaar dat we de “Stenen Bank” 6 maal 

lieten verschijnen (4 Stenen Banken en 2 Nieuwsberichten) 

hetgeen wat extra kosten met zich meebracht. Maar het 

was ook het eerste jaar dat we subsidie kregen van de 

gemeente voor ons blad. En dit compenseerde de extra 

kosten ruimschoots.

De sociale activiteiten van dit jaar waren zeer geslaagd 

en de kosten zijn samen met de subsidie van de gemeente 

binnen de begroting gerealiseerd.

De verkoop van onze boekjes en lepeltjes gaat maar moei-

zaam en meestal vindt de verkoop “ongecontroleerd” 

plaats tijdens de verschillende sociale activiteiten, zodat 

we daar weinig van terug zien in onze financiële ver-

antwoording. Er zal voor ongeveer €100 euro’s verkocht 

zijn, geld dat in de inkomsten potjes van de festiviteiten 

meegenomen is. Verder is de boekwaarde weer met 20 % 

afgeschreven in de balans. Ook dit jaar reserveren we weer 

€ 150,- voor het historische boek over Hees. De Kapitaal 

rekening is omgezet naar een Rentemeer rekening omdat 

de rente hier hoger is.

Samen hebben we dit jaar met een exploitatie overschot 

afgesloten van ongeveer € 1400,- i.p.v. het verwachte 

tekort van € 130,-.

Werkgroep SoCu (Sociale en Culturele activiteiten)
De werkgroep organiseerde, voor het eerst als groep, 

de catering op de nieuwjaarsreceptie en samen met het 

bestuur op de Algemene Ledenvergadering op 17 april 

2008. Vooral Joop van den Boogaard had een groot aandeel 

in het deel na de pauze van de ALV, het debat over aard 

en eigenaardigheden van Hees. Hij verzamelde feiten en 

gegevens over Hees en leidde de discussie. Iedereen was 

enthousiast over het optreden van Joop. Onbeschrijflijk 

was onze ontzetting dan ook, toen Joop kort daarna 

plotseling overleed. Nog steeds rouwt de werkgroep een 

beetje. Hij was een ontzettend prettige deelnemer aan de 

werkgroep; alert en serieus met voldoende relativerings-

vermogen. We kunnen hem nauwelijks missen en de werk-

groep heeft enige maanden nodig gehad om een beetje 
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het Daniëlspad; de Paddenpoel, de hondenvrijloopplaats 

en het gebied rondom en achter de Novio-kassen. Het 

laatste en voor ons grootste project werd totaal onver-

wachts, in plaats van Park West een heringericht sport-

park Oscar Carré. Helaas zijn wij niet betrokken bij het 

overleg tussen de gemeente en de sportclubs Nijmegen 

voetbal. Gevolg: een pijnlijk reductie van het oorspronke-

lijk voor Park West bestemd gebied tot de paden om het 

nieuw in te richten kunstgrasveld heen en een hoek Oscar 

Carré/Industrieweg.

Ondertussen lopen ook nog steeds tot op vandaag, tegen 

de belofte van de gemeente in om de kassen aan te kopen, 

de onderhandelingen met de eigenaar van de kassen aan 

de Wolfskuilseweg. Ook over het Novio kassencomplex 

aan de Bredestraat, is nog steeds geen definitieve besluit-

vorming. 

Inmiddels zijn wel de werkzaamheden aan de kleinere 

projecten gestart; e.e.a. wordt kritisch gevolgd door direct 

omwonenden met leden van de werkgroep.

De werkgroep heeft diverse malen ingesproken op de poli-

tieke avond van de gemeente: bijvoorbeeld over de her-

inrichting van de sportterreinen; over de aankoop van de 

kassen en toevoeging van het gebied aan Park West.Tevens 

werd regelmatig overleg gevoerd met de ambtenaren die 

verschillende deelprojecten realiseren.

Met de stadsdeelbeheerder en de uitvoerders van de 

gemeente was steeds contact: Desondanks is het onder-

houd matig tot slecht geweest in 2008. Er was namelijk 

geen onderhoudsbudget voor het noordelijk deel van 

Park West gereserveerd. Gevolg: metershoog gras en 

braamoverwoekering. Uiteindelijk is er gemaaid, maar 

zo grof, dat de sporen van dit maaiwerk, diepe voren en 

omgereden boompjes e.d. nu nog zichtbaar zijn. Voordeel 

was wel dat we de houten bankjes weer konden zien.

De werkgroep organiseerde voor de eerste keer op 19 

maart (nationale boomfeestdag) een ijskoude boomfeest-

activiteit naast zwembad West. Het initiatief verdient 

herhaling.

Leden van de werkgroep nemen deel aan het Platform 

voor Groen Nijmegen; een door Leefmilieu georganiseerd 

stedelijk platform, waaraan groengroepen uit de hele stad 

deelnemen. Het doel achter dit platform is tweeledig: 

— Uitwisseling en bespreking van kennis, feiten en strate-

gie voor wijkbewoners aangaande groenbehoud in de 

stad en de wijken. 

— Stedelijk tegenwicht vormen tegen de bouwlust van 

ons college, door bijvoorbeeld inspraak te steunen en 

samen mee te doen aan acties.

Natuurlijk was er ook weer tweemaal een “interactieve 

werkdag“: samen met bewoners georganiseerd werken 

in het park. Het blijft lastig voldoende mensen te interes-

seren voor dit hoogst noodzakelijke werk. De werkgroep 

werkt dan vooral met wijkbewoners samen aan de vlecht-

heggen en het Rooibosje en Paddenpoel .

De werkgroep ondergaat inmiddels enkele personele wis-

selingen: de voorzitter, dhr. A. van den Berg (Toon) moest 

stoppen, mede door privé omstandigheden. Zijn taak 

wordt tijdelijk waargenomen door dhr. C. van der Donk. 

Omdat Park West vrijwel klaar is , en de werkgroep weer 

terug wil meer naar haar oorspronkelijke taak: het bewa-

ken en beheren van bestaand Groen in Hees, wil de werk-

groep enige veranderingen in werkinhoud doorvoeren. 

Een en ander zal zijn beslag krijgen in 2009. Het accent zal 

meer komen te liggen op daadwerkelijk de groene ogen 

en oren van de wijk zijn en minder op beleidsontwikke-

ling en Ruimtelijke Ordening. Om het laatste aspect wel te 

garanderen heeft de werkgroep een lid gevraagd zitting te 

nemen in de werkgroep RO van onze vereniging.

Werkgroep Milieu
De werkgroep nam deel aan het Kronenburgerforum 

(onafhankelijk adviesorgaan bij het ontwikkelen van een 

milieugebiedvisie), het Ganzenheuveloverleg (overleg 

gemeente en provincie met milieu en bewonersgroeperin-

gen), en het milieuplatform Nijmegen-West/Weurt. Het 

Kronenburgerforum heeft in begin en mid 2008 de resul-

taten van het milieuprogramma Nijmegen West Weurt 

met de overheden besproken en geëvalueerd. Dit zal t/m 

2010 jaarlijks herhaald worden. De werkgroep houdt zich, 

samen met de milieugroeperingen en andere bewoners-

groepen, actief bezig met de beoordeling van nieuwe en 

bestaande milieuvergunningen en met de handhaving 

van bestaande vergunningen. In 2008 resulteerde dit in 

het indienen van een bezwaarschrift tegen een “melding” 

(wijziging) m.b.t. de milieuvergunning van de asfaltcen-

trale van Dura Vermeer. Dit bezwaarschrift werd door 

de provincie afgewezen, waarna we op 30 nov. hiertegen 

beroep aangetekend hebben bij de Raad van State. Ook 

heeft de werkgroep zich actief beziggehouden met de 

milieuaspecten rond de aanleg van de Tweede Stadsbrug 

(zie voor meer details bij de werkgroep Ruimtelijke orde-

ning). We hebben het afgelopen jaar duidelijk resultaat 

geboekt, maar we moeten alert blijven. Als relatief kleine 

werkgroep Milieu leunen we sterk op de expertise van 

de milieugroeperingen in de buurt (Leefmilieu, MOB en 

Gelderse Milieu Federatie). 

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Het belangrijkste en meest omvangrijke onderdeel voor de 

werkgroep is de tweede Stadsbrug die langs Hees scheert 

en deel uitmaakt van het gemeentelijk plan ”Koers West”. 

Volgens de planning zou deze brug in 2012 in gebruik geno-

men moeten worden. De werkgroep blijft zich verzetten 

tegen deze Stadsbrug in zijn huidige vorm. In juni 2008 

hebben we in samenwerking met de Vereniging Leefmilieu 

bij de provincie onze bedenkingen ingediend tegen het 

door de gemeenteraad goedgekeurde bestemmingsplan 

”Stadsbrug en Energieweg tussen Neerbosscheweg en 

Industrieplein”. Aangezien al onze bedenkingen door de 

provincie Gelderland in november werden afgewezen, 

hebben de Vereniging Leefmilieu en de bewoners rond 

Sportpark Schoonhorst mede namens onze vereniging 

beroep aangetekend bij de Raad van State. 

Verder hebben we ons intensief bezig gehouden met 

bouwplannen in de wijk. De kredietcrisis heeft hierbij ook 

zijn invloed gehad. We beperken ons nu met het geven van 

een opsomming van meest in het oog springende (bouw)

plannen. 

— Klooster Wolfkuilseweg 173: Op 14 januari 2009 heeft 

de projectontwikkelaar zijn plannen voor dit perceel 

aan de direct omwonenden gepresenteerd. Na sloop 

van het huidige klooster wil men er een complex rea-

liseren met 66 huurappartementen, die bij woning-

bouwcorporatie Talis in de verhuur zullen komen. 

Het voorgestelde plan bestaat uit vier blokken die door 

galerijen aan de achterkant met elkaar worden verbon-

den. Het blok aan de kant van de Jupiterstraat krijgt 3 

lagen (ong. 10 m hoog), de twee blokken daarnaast 4 

lagen (13 m hoog) respectievelijk 5 lagen (16 m hoog) en 

het vierde blok aan de kant van de Schependomlaan 4 

lagen (13 m hoog). Het totale complex wordt ongeveer 

twee keer zo breed  en in het midden twee keer zo 

hoog als het huidige pand. Verder wordt het pand over 

de hele linie net zo diep als de huidige kapel die op dit 

moment  achter het huidige gebouw staat. Het voorge-

stelde plan is qua inhoud naar schatting 4 tot 5 keer het 

huidige gebouw. 

Tijdens de informatie bijeenkomst op 14 jan. waren 

nagenoeg alle direct omwonenden (ongeveer 50 per-

sonen) zeer negatief over en fel tegen het voorgestelde 

plan. De vereniging heeft de direct omwonenden daar-

na benaderd om hen te gaan helpen bij de bezwaar-

procedure  Een groot aantal van hen heeft zich reeds 

aangesloten bij de groep die bezwaar gaat aantekenen. 

— Paardenweide achter woonhuis Bredestraat 177/189: 
De eigenaar van dit terrein is plannen aan het ontwik-

kelen om dit mooie stukje groen te gaan bebouwen. De 

direct omwonenden hebben zich verenigd en hebben 

gezamenlijk een brief gestuurd naar de eigenaar en de 

gemeente. De vereniging zal de direct omwonenden 

gaan steunen bij hun verzet tegen deze plannen. 

— Plan Rosa de Lima: Het originele plan omvatte 78 een-

gezinswoningen en 122 appartementen. De bouw van 

een aantal woningen is inmiddels gestart. In verband 

met de kredietcrisis zal de rest van het plan herontwik-

keld gaan worden. Er komen  minder appartementen 

en meer grondgebonden woningen. Het groenplan zal 

gehandhaafd moeten blijven.

— Park West Fase III: Zie onder Werkgroep Park West

— Villa Kerkstraat 95: Het plan bestaat uit verbouw 

van de villa tot appartementen en realiseren van drie 

woonblokken met appartementen op het achterliggen-

de terrein. Het voorbereidende  werk (o.a. rooien van 

bomen) is afgerond. Daarna zijn de werkzaamheden 

stilgelegd (invloed kredietcrisis?). 

— Voormalig Café “de Witte Poort”Kerkstraat: Sinds half 

juli 2008 is hier “Gasterij Als Toen” gevestigd.

— Voormalige kwekerij Kerkstraat 187: De bouwvergun-

ning voor de bouw van 5 villa’s is goedgekeurd. De bouw 

is nog niet gestart. 

— St.Jozefklooster Kerkstraat 65: Er is door de Stichting 

de Waalboog een plan opgesteld voor een uitbreiding 

van zorg voor oudere geestelijken en particulieren. 

Daartoe moet het losstaande gebouw achter het 

klooster worden gesloopt en vervangen worden door 

nieuwbouw. Het monumentale klooster zelf moet na 

de gerealiseerde nieuwbouw ook worden gerenoveerd. 

Dit jaar is er weinig nieuws naar buiten gekomen over 

de plannen. Men is op dit bezig met de goedkeurings-

procedures.

— Villa de Beuken Kerkstraat 5: In dit pand is sinds okto-

ber 2008 het kantoor van “Amelink Interieur” geves-

tigd. De kantoorbestemming is in lijn met het vigeren-

de bestemmingsplan.

— Klooster Sancta Maria Bredestraat 170: IrisZorg 

heeft hier een vestiging voor de opvang van jongeren. 

IrisZorg is een professionele organisatie en wil meer 

kansen voor jongeren scheppen. Onlangs is er in het 

klooster een nachtopvang voor 5 jongeren gerealiseerd. 

In de nabije toekomst wil men op het terrein achter 

het klooster 2 nieuwe woonpaviljoens bouwen met 48 

plaatsen. In één paviljoen komt een “Opvang- en obser-

vatieafdeling” en in het andere paviljoen wonen de 
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Na de opening deelt de voorzitter mee dat Jan Brauer en 

hij zelf aftreden als bestuurslid zodat tijdens deze ver-

gadering twee nieuwe bestuursleden moeten worden 

benoemd en ook in het voorzitterschap zal moeten wor-

den voorzien. Enkele leden vinden het gewenst de namen 

van de kandidaat-bestuursleden en de kandidaat-voor-

zitter in een eerder stadium bekend te maken. De voorzit-

ter is het daarmee eens, maar stelt vast dat dit niet altijd 

mogelijk is. 

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 12 

april 2007 wordt goedgekeurd, waarna mevrouw Van 

Seters hartelijk wordt bedankt. Het jaarverslag 2007 staat 

vanaf februari 2008 op de website van de vereniging en 

binnenkort wordt ook gepubliceerd in de ”Stenen Bank”. 

Daarna hebben de leden nog een week de gelegenheid om 

commentaar te geven of aanvullingen voor te stellen. De 

voorzitter licht enkele belangrijkste punten uit het jaar-

verslag toe. Het financieel jaarverslag wordt besproken 

door de penningmeester. Het aantal leden is per saldo 

met 15 toegenomen. Ongeveer de helft van de gezinnen in 

Hees is lid van de vereniging. Er volgt een discussie over de 

mogelijkheden meer leden te werven. Persoonlijke contac-

ten met zowel nieuwe als huidige inwoners van Hees zijn 

waarschijnlijk het meest effectief. Het bestuur doet een 

beroep op de leden om “mond op mond” reclame voor de 

vereniging te bedrijven. 

De kascommissie, bestaande uit de heer Van den Berg en 

mevrouw Holleman, heeft de financiële administratie in 

orde bevonden. De vergadering besluit de penningmees-

ter te dechargeren. Als leden van de nieuwe kascommis-

sie worden benoemd de heren Van den Berg en Brauer. 

Mevrouw Holleman kan wegens haar afwezigheid ter ver-

gadering formeel niet (her)benoemd worden. De secretaris 

zal mevrouw Holleman vragen als reserve beschikbaar te 

blijven.

Afscheid oude bestuursleden en  
benoeming nieuwe bestuursleden
De heren Van der Mee en Brauer treden af als voorzitter 

en lid van het bestuur. Voor deze vacatures zijn kandidaat 

Miny Schennink en Siebold de Graaf, die zich aan de leden 

voorstellen. De leden gaan akkoord met hun benoeming. 

Het bestuur stelt Mieke Welschen voor als voorzitter. Zij 

wordt door de leden bij acclamatie als zodanig benoemd. 

De nieuwe voorzitter accepteert haar benoeming met 

vreugde en zegt toe zich met enthousiasme voor de ver-

eniging te zullen inzetten. 

Van de afgetreden bestuursleden wordt afscheid genomen 

met een ludiek aftreden van Ton en Wilma van Seters, ver-

momd als respectievelijk burgemeester Thom de Graaf en 

wethouder Hannie Kunst. Als dank worden zij benoemd tot 

“Kei van Hees” en krijgen een Stenen Bankje aangeboden, 

gemaakt door mevrouw Lidy Mahler. 

De nieuwe voorzitter bespreekt vervolgens de plannen 
voor 2008. Met subsidie van de gemeente zullen jaarlijks 

zes i.p.v. vier edities van de Stenen Bank verschijnen. De 

werkgroepen zijn actief bezig, zoals in de Stenen Bank 

regelmatig te lezen is.  Er is nieuwe werkgroep, die voorlo-

pig “Werkgroep Sociaal” heet; suggesties voor een defini-

tieve naam zijn welkom. De Werkgroep Ruimtelijke orde-

ning heeft in samenwerking met de werkgroep Leefmilieu 

Nijmegen als belangrijkste item het project 2e Stadsbrug, 

dat voor alle Hesenaren van groot belang is. De voorzitter 

neemt ook deel aan het Stedelijke Platform Groen Behoud 

in Nijmegen. De heer Jansen treedt af als voorzitter van de 

werkgroep Historie, waarvoor hij zich zeer verdienstelijk 

heeft gemaakt. De heer Brauer neemt het voorzitterschap 

van deze werkgroep voorlopig waar. Mevrouw Van Hal 

trad af als lid van de redactie van de Stenen Bank. Zij werd 

door de heer Brauer reeds bedankt voor haar bijdrage.

Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering  

van de Vereniging Dorpsbelang Hees  —  gehouden op 17 april 2008  

in de Petruskerk.

Aanwezig: Het bestuur bestaande uit Johan van der Mee (voorzitter), Ton van Seters (secretaris), 

Toon Zondag (penningmeester), Jan Brauer, Mieke Welschen en 34 andere leden. 

Verslag: Wilma van Seters

deelnemers van het “Leerwerkhuis”. Het huidige kloos-

ter zal inwendig worden verbouwd tot een leerwerk-

huis en de voorgevel zal worden opgeknapt. Er is een 

klankbordgroep geformeerd van omwonenden, waarin 

Dorpsbelang Hees ook zal participeren. De directie van 

Sancta Maria verwacht in 2010 te kunnen gaan (ver)

bouwen. Op dit moment is men bezig met de goedkeu-

ringsprocedures.

— KNVB gebouw Schependomlaan 18: Eind 2007 werd de 

bouwaanvraag voor de bouw voor tien appartementen 

in lijn met de voorschriften van het bestemmingsplan 

Bestuur
– Mieke Welschen, voorzitter  

(afgetreden op 1 december 2008)

– Ton van Seters, secretaris – 

Voorzitter a.i. vanaf 1 december 2008

– Toon Zondag, penningmeester

– Siebold de Graaf 

– Miny Schennink-Paus

Redactie Stenen Bank
– Jan Brauer (eindredactie)

– Henk Termeer

– Jacques de Vroomen 

– Wilma van Seters 

– Hendriek Mulder, vormgeving  

tot eind 2008

– Simone Weijs, vormgeving  

vanaf begin 2009

Werkgroep SoCu
– Mieke Welschen voorzitter

– Ellen Hoogveld

– Henri Zaad

– Ineke Sikkens

– Wilma Pelkmans

Werkgroep Park West
– Toon van den Berg, voorzitter en lid 

tot sept. 2008

– Fransje Brakkee

– Arie Kooy

– Cor van der Donk, voorzitter a.i 

vanaf sept. 2008

– Mieke Welschen secretaris

– Jeannette van Mierlo 

– Kees Eekhout 

– Andre Jannink 

Werkgroep Historie
– Jan Brauer, voorzitter a.i. 

– Anne-Marie Jansen

– Lidy Mahler

– Henk Termeer

– Ernest Verhees 

– Miny Schennink-Paus

– Jos Hekking (research)

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
– Johan van der Mee, voorzitter

– Ad Biemans

– Mike Rijken

– Marcel Schmidt

– Ton van Seters

– Jan Crijns

– André Jannink vanaf eind 2008

Werkgroep Milieu
– Ton van Seters, voorzitter

Johan van der Mee
– Paul Buijs 

Website
– Ton van Seters

vanwege een procedurele fout afgewezen. De bouwer 

had eerst een wijziging van het bestemmingsplan moe-

ten aanvragen. Sindsdien is er niets meer gebeurd. 

— Stallen van Carré, Schependomlaan 88: De bouw van 

vier van de zes geplande villa’s is gestart. Het is op dit 

moment nog onduidelijk wat er met de rest van het ter-

rein gaat gebeuren (een groot herenhuis of twee villa’s) 

Tot zover deze niet complete lijst van projecten voor ruim-

telijke invulling in Hees.  

Nijmegen, 10 februari 2009


