In de laatste week van de schoolvakantie van de basisscholen vinden er in vele wijken bouwdorpen plaats voor
kinderen van 4 tot 12 jaar. Hees heeft zo’n bouwdorp nog
niet en het is dan ook hoog tijd dat onze wijk een eigen
bouwdorp krijgt! Om die reden is een groepje enthousiaste mensen heel hard aan het werk gegaan om ervoor te
zorgen dat er - in de zomervakantie van 2010 - een echt
bouwdorp staat. Een week waarin kinderen naast het bouwen van hutten ook kunnen deelnemen aan diverse creatieve, culturele en sportieve activiteiten.
Het bouwdorp vindt plaats van zondag 22 t/m vrijdag 27
augustus 2010 in het Kometenpark. Voor de kleinere kinderen (4 en 5 jaar) wordt een apart terrein ingericht rondom
het speeltuintje met o.a. een knutseltent en een springkussen.
Ook op het terrein van de grotere kinderen (t/m 12 jaar)
kunnen de kinderen naast het bouwen van de hutten creatief aan de gang met mooie versieringen voor in de hut.

Kinderactiviteiten 2010
Vanaf juli van dit jaar vonden er verschillende activiteiten
plaats voor de kinderen uit Hees: een film kijken in de aula
van de Lanteerne, spelletjes in het park, een spannende
politiespeurtocht en knutselen voor de feestdagen. We
kunnen hierbij terugkijken op geslaagde middagen, met
telkens een mooie opkomst en vooral veel gezelligheid.
Ook voor het nieuwe jaar willen we dit soort dingen voor
kinderen organiseren – de eerste staat al in de Stenen Bank
van december (zie bladzijde 6, 7)!
Naast weer een filmmiddag, spelletjes, een speurtocht
waarbij we hopelijk weer van Roos haar organisatie- en
verzinkunsten mogen genieten, en nog meer, is er dit jaar

Vraag en aanbod: atelierruimte
Voor mijn keramische passie zoek ik een ruimte van
minimaal 20 vierkante meter met water-en elektriciteit-aftappunt en het liefst verwarming.

Door: Monique Vermeulen

Meehelpen? Materiaal?
Uiteraard kan dit alles alleen doorgaan wanneer er voldoende materialen, sponsors en vrijwilligers gevonden
worden. Wat bijvoorbeeld geregeld moet worden zijn:
hekwerken om het terrein af te zetten, pallets om mee te
kunnen bouwen, een grote tent voor activiteiten bij minder mooi weer en diverse knutselmaterialen. Uiteraard
zijn er in de week zelf ook voldoende vrijwilligers nodig
om de kinderen te helpen. Wij doen hierbij dus graag een
beroep op u!
Kunt u ons helpen aan materialen, wilt u ons sponsoren
of wilt u ons helpen als vrijwilliger tijdens het bouwdorp,
meld u dan alstublieft aan bij het secretariaat van de
vereniging (zie achterkant Stenen Bank) of bij Monique
Vermeuelen (e-mailadres: monique.dorpsbelanghees@
hotmail.com of telefonisch: 06-14661440). Ook op de website van VDH kunt u nadere informatie vinden.

stenenbankberichten
Uitnodiging nieuwjaarsborrel Hees
Vrijdag 8 januari in Petruskerk
De Vereniging Dorpsbelang Hees nodigt u mede namens de Stichting Cultuur Criterium
en het bestuur van de Petruskerk uit voor een nieuwjaarsborrel in de Petruskerk,
Schependomlaan 85 op

vrijdag 8 januari 2010 van 19.00-22.00 uur
Wij willen u hiermee de gelegenheid geven om uw mede-wijkbewoners een gelukkig
2010 te wensen. Het koor “de Heese Stemmen” zorgt voor een muzikaal intermezzo.

Terugblik 2009 - Vooruitzicht 2010
door voorzitter Dorpsbelang
Door: Minke Veldhoen

ook een bouwdorp. Genoeg te doen dus voor alle Heese
kinderen!
De data voor kinderactiviteiten in 2010 zijn nog niet
bekend maar in elke Stenen Bank kunt u de kinderagenda
raadplegen en op de (nieuwe) website van de Vereniging
staan ook altijd de actuele activiteiten. Bovendien kunt u
zich nu ook opgeven voor de mailing van Minke, die stuurt
u dan vlak voor elke activiteit een herinneringsmailtje met
de laatste gegevens over tijd en locatie e.d. Hiervoor – en
zoals altijd, voor vragen, ideeën en suggesties – mailt u
simpelweg naar minke.dorpsbelanghees@hotmail.com.

Wie heeft of weet een mooie ruimte voor mij in Hees,
b.v. een schuur/garage, vergoeding in overleg, reageer
dan naar Lidy Mahler.
Tel 024-3778540 of via e-mail: mahler5@hetnet.nl

Het jaar 2009 loopt ten einde. Dit is een goede gelegenheid om even terug te blikken, maar ook om alvast
te kijken wat onze plannen zijn voor 2010.

Door: Ton van Seters

‘Met meer mensen kunnen we meer bereiken!’

Dit jaar werden eindelijk de kassen aan de Wolfskuilseweg
door de gemeente aangekocht. De inspraak over de inrichting van dit gebied is goed verlopen. De gemeente stond
maximaal open voor de ideeën die werkgroep “Groen
Hees”, na overleg met de omwonenden, naar voren heeft
gebracht. Inmiddels zijn de kassen afgebroken en naar
verwachting kunnen we in de lente van 2010 volop gaan
genieten van dit mooie nieuwe stuk van Park West. Verder
zijn dit jaar het Planetenpark, het Kometenpark en het
Daniëlspad aangepast en opgeknapt mede door de inbreng
van de werkgroep Groen Hees.
De kredietcrisis heeft ook voor “ons dorp Hees” gevolgen
gehad. Diverse bouwactiviteiten werden uitgesteld en er
kwamen vrijwel geen nieuwe bouwplannen. De werkgroep
“Ruimtelijke Ordening” had hierdoor een relatief rustig
jaar. Wel ondersteunt de werkgroep de omwonenden van
het voormalige Kapucijnerklooster aan de Wolfskuilseweg
in hun strijd tegen de voorgestelde n
 ieuwbouwplannen
aldaar. Verder zijn we nog steeds bezig met ons verzet
tegen de nieuwe Stadsbrug in zijn huidige vorm. In sep-

Foto: Frank Jongejan

Bouwdorp Hees voor kinderen,
22-27 augustus 2010
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vormgeefster Simone Weijs weer in geslaagd een voortreffelijk blad voor onze wijk te maken.

Leefbaarheid in 2010
Ook in 2010 zal met name weer de leefbaarheid in Hees
onze volle aandacht krijgen. Het beleid van de voorgaande
jaren zal worden voortgezet. We zullen blijven waken over
het groen in Hees (beheer, inrichting,behoud) en de ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening kritisch volgen en
zo nodig actie ondernemen.
De werkgroep “Historie” zal de laatste hand leggen gaan
leggen aan het boek over de historie van Hees, dat in 2011
zal uitkomen.
Ook gaan we weer een groot aantal activiteiten organiseren op sociaal en cultureel terrein. We beginnen op 8 januari met de traditionele nieuwjaarsreceptie. Op 8 februari
organiseren we een verkiezingsdebat in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. We zijn van plan
om in juli weer een Midsummernightsconcert te organiseren als we iemand kunnen vinden die de kar wil trekken.
(zie elders in deze Stenen Bank Berichten). Het Dorpsfeest
staat gepland voor 4 september. Ook zullen er weer allerlei activiteiten worden georganiseerd voor de kinderen. Zo
is Monique Vermeulen met een voorstel gekomen om voor
de jeugd een bouwdorp te organiseren in het Kometenpark
van 22-27 augustus. Hiervoor is een nieuwe werkgroep

geformeerd. Meer over al deze activiteiten kunt vinden in
deze Stenen Bank Berichten.
De Stenen Bank zal in 2010 zoals gebruikelijk weer viermaal
bij u in de brievenbus belanden met daarbij tweemaal de
Stenen Bank Berichten.
Op dit moment werkt Jacques Huijbrechts samen met
Simone Weijs aan de modernisering van onze website. We
verwachten dat de vernieuwde website begin 2010 in werking zal zijn.

30 actievelingen bedankt!
Het werk van de vereniging wordt gedaan door een groepje van zo’n 30 actievelingen in bestuur en werkgroepen.
Wij willen ze graag bedanken voor hun inzet. Het is vrijwilligerswerk waar veel tijd in gaat zitten, maar de sfeer
is goed en we kunnen ook wat bereiken met z’n allen. Wij
hopen dat we in 2010 ook weer op hen kunnen rekenen.
Graag roept het bestuur hierbij ook andere leden van de
vereniging op om hun steentje bij te dragen en om zich in
te zetten voor ons mooie Hees. Want met meer mensen
kunnen we meer bereiken!
Tenslotte wil ik u allen, mede namens het bestuur van de
vereniging, hele fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling
toewensen.

Midsummernightconcert – Oproep aan
leden

Door: Wilma van Seters

Alweer een aantal jaren geleden startte Mieke Welschen
met de organisatie van het Midsummernight-concert in
het park. Bijgevoegde foto geeft u een indruk van de sfeer
tijdens het concert van 11 juli jl. Mieke had aangegeven dat
zij het dit jaar de laatste keer zou organiseren. Het bestuur
vraagt zich af of er iemand in de wijk is die voortaan de
organisatie van zo’n concert op zich wil nemen. Als dit
idee u aanspreekt, meldt u dan aan bij het secretariaat. De
bedoeling is dat dit concert voortaan niet meer in het park
maar op het terrein van de Petruskerk plaats zal hebben
en als het weer te slecht is in deze kerk. Als er in de wijk
mensen zijn die willen optreden, kunnen ook zij zich aanmelden bij het secretariaat.
Het bestuur hoopt op spontane aanmeldingen en kan u
altijd nader informeren over de aanpak etc. Adres en telefoonnummer staan achterop in de colofon van deze
Stenen Bank Berichten.

Foto: Frank Jongejan

tember bereikte ons het bericht dat de gemeente eind
2008 een foutieve versie van het bestemmingsplan naar
de provincie Gelderland had gestuurd. Hierdoor moet de
goedkeuringsprocedure opnieuw opgestart worden. In
november 2009 hebben we - in samenwerking met de
Vereniging Leefmilieu - wederom onze bedenkingen tegen
het gecorrigeerde bestemmingsplan ingediend bij de
Provincie.
Op sociaal en cultureel vlak is de vereniging ook dit jaar
bijzonder actief geweest. Als eerste wil ik de activiteiten
vermelden, die ons nieuw bestuurslid Minke Veldhoen
samen met haar partner Rob Kuppens, dit jaar voor de
jeugd van onze wijk heeft georganiseerd. De filmmiddag, de speelmiddag in het park, de politiespeurtocht
en de knutselmiddag waren een groot succes. Tijdens
de nieuwjaarsreceptie konden we luisteren naar een
hedendaags kerstverhaal van Jacques de Vroomen en het
mooie optreden van de “Heese stemmen”. In juli werd
het Midsummernightconcert weer voortreffelijk georganiseerd door Mieke Welschen. Ook het dorpsfeest op 5
september was een groot succes. Onder het genot van een
hapje en een drankje hebben groot en klein genoten van
het optreden van “Circus Caprioli”.
Het blad van onze vereniging “De Stenen Bank” verscheen
ook dit jaar zesmaal, waarvan twee als Stenen Bank
Berichten. De redactie is er dit jaar samen met de nieuwe

Verkiezingsdebat in Hees op 8 februari
Het is nu al voor de vijfde keer dat onze vereniging een politieke avond organiseert
vlak voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Het verkiezingsdebat vindt plaats op
maandagavond 8 februari 2010. De verkiezingen zijn op 3 maart 2010.
Voor het debat worden alle fracties van de politieke partijen die nu in de
gemeenteraad zitten uitgenodigd. Zij kunnen hun visie te geven op een aantal
politieke aspecten die vooral voor de wijk Hees van belang zijn.
Het debat wordt gehouden in de Petruskerk. Het debat wordt gevoerd onder de
deskundige leiding van oud-voorzitter Loek Janssen.

Het programma:
19.30 uur
20.00 uur
20.45 uur
21.00 uur
± 22.00 uur

zaal open
formeel debat
pauze
beantwoorden van vragen
informele ontmoeting tussen politici en aanwezigen

U wordt van harte uitgenodigd om dit debat bij te wonen en om mee te discussiëren.
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Vertraging tweede Waalbrug, door wie?

deel 2

Door: Ton van Seters

In de vorige Stenen Bank stond onze reactie op de beschuldigende vinger die wethouder Depla uitstak naar o.a onze
vereniging over de vertraging van de tweede Waalbrug.
Inmiddels heeft de gemeente nu zelf daadwerkelijk
gezorgd voor nog meer vertraging! In mei 2008 is door de
gemeente een verkeerde versie van het bestemmingsplan
ter inzage gelegd en ter goedkeuring naar de provincie
Gelderland gestuurd. De provincie keurde deze verkeerde
versie vervolgens in november 2008 goed. We hebben, in
samenwerking met de Vereniging Leefmilieu, hiertegen
eind december 2008 beroep aangetekend bij de Raad van
State.

Eind september 2009 heeft de gemeente een aangepaste
versie van het bestemmingsplan opnieuw ter inzage
gelegd. Op 14 oktober 2009 heeft de Raad van State het
goedkeuringsbesluit voor het “verkeerde” bestemmingsplan van de provincie van nov. 2008 op verzoek van de
gemeente vernietigd. Hiermee is de lopende procedure bij
de Raad van State afgesloten.
Inmiddels hebben wij op 6 november 2009 samen met de
Vereniging Leefmilieu en de bewoners rond het sportpark
Schoonhorst opnieuw onze bedenkingen ingediend tegen
het aangepaste bestemmingsplan. De goedkeuringsprocedure zal door deze fout van de gemeente weer zo’n negen
maanden extra vertraging oplopen.
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