Korte terugblik op de nieuwjaarsreceptie
op 8 januari van dit jaar
Er was veel belangstelling en onder het genot van koffie
en cake, een drankje en een hapje wisselden vele wijkbewoners met elkaar van gedachten. Halverwege de avond
kwam het koor De Heese Stemmen, waarvan ook menig
wijkbewoner lid is, met een aangenaam aantal meezingers. De sfeer, die al gezellig was, werd hierdoor nog beter.
Dat Heesenaren kunnen zingen bleek toen dus ook. We
kunnen er weer met voldoening op terug kijken.
Uw bestuur bedankt de medewerkers bij dit gezellig
samenzijn nogmaals voor hun inzet. Natuurlijk hopen wij
dat De Heese Stemmen volgend jaar weer iets moois ten
gehore willen brengen.
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stenenbankberichten
Uitnodiging Algemene Jaarvergadering 2010
Vereniging Dorpsbelang Hees
woensdag 14 april aanvang 20.00 uur
Petruskerk (open vanaf 19.30uur)

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Mededelingen
Goedkeuring Verslag Algemene jaarvergadering 16 april 2009
Terugblik 2009
Jaarverslag 2009 penningmeester
Exploitatie overzicht en balans 2009
Verslag kascommissie, decharge penningmeester
Benoeming nieuwe kascommissie 2010
Samenstelling bestuur
Wij zouden het op prijs stellen als vooral jongere leden zich melden om in
de toekomst zitting te nemen in het bestuur.
10. Toelichting te voeren beleid en plannen 2010
11. Concept begroting 2010
12. Rondvraag
Na afloop is er een informeel samenzijn.

Foto’s: Frank Jongejan

Het stuk behorend bij agendapunt 3 staat in de Stenen Bank Berichten van
maart 2010. Voor punt 4 verwijzen wij u naar de Stenen Bank Berichten van
december 2009. De stukken behorend bij agendapunten 5 en 8 liggen vóór de
aanvang van de vergadering ter inzage. Wie al eerder hiervan een kopie wil
ontvangen, kan contact opnemen met de secretaris (telefoon 3770765 of per
e-mail dorpsbelanghees@planet.nl). Alle stukken staan vanaf half maart op de
website van de vereniging.

Het is echt waar! Er is aan Monique Vermeulen, initiatiefneemster van het bouwdorp voor de Heese kinderen in
de laatste volle week van augustus, toegezegd dat burgemeester De Graaf zelf het bouwdorp komt openen.
Intussen is gebleken dat burgemeester De Graaf ook “iets
met Hees heeft” en wat dat is hopen wij u in ons volgende
4

stenenbankberichten |

maart 2010

Foto: Frank Jongejan

Burgemeester gaat bouwdorp openen
nummer uit de doeken te kunnen doen. Daar wordt inmiddels al weer hard aan gewerkt.
Meer over dit bouwdorp vindt u trouwens ook in onze
volgende Stenen Bank.
Wilma van Seters
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Jaarverslag 2010
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van de
Vereniging Dorpsbelang Hees, gehouden op 16 april 2009

Aanwezig: Ton van Seters (secretaris en voorzitter a.i.),
Toon Zondag (penningmeester), Siebold de Graaf en Miny
Schennink (bestuursleden), Wilma van Seters (verslaglegging) en 43 leden van de Vereniging; 7 leden waren afwezig
met bericht van verhindering.
Na de opening door de voorzitter a.i. wordt het verslag van
de algemene ledenvergadering van 17 april 2008 goedgekeurd, met dankzegging aan Wilma. (zie ook : Stenen Bank
Berichten van juni 2008) Naar aanleiding van het jaarverslag over 2008 geeft Ton enkele markante gebeurtenissen
weer; Mieke Welschen is in december afgetreden als voorzitter. De leden zijn hierover geïnformeerd via een bericht
in de Stenen Bank Berichten van dec. 2008. Haar aftreden
betekent niet dat het beleid van de vereniging verandert.
Het wel zeer plotselinge overlijden van Joop van den
Bogaard in de zomer van 2008 heeft de vereniging diep
getroffen; hij was net redactielid geworden van ons verenigingsblad en had daar duidelijke en enthousiaste plannen voor, die hij helaas niet heeft kunnen uitvoeren. Toon

van de Berg heeft afscheid genomen van de werkgroep
Groen Hees en van de vereniging; zijn plaats in de kascommissie werd daarom overgenomen door Thijs Mahler.
Hendriek Mulder is na 4 jaar gestopt als vormgeefster van
De Stenen Bank; via de werkgroep is afscheid van haar
genomen. Haar werkzaamheden worden overgenomen
door Simone Weijs (“Vormweijs.nl”) Vervolgens loopt de
voorzitter a.i. langs de activiteiten van de werkgroepen; de
leden hiervan hebben weer blijk gegeven van een geweldige inzet. Desondanks blijft er behoefte bestaan aan versterking, m.n. voor de werkgroep SoCu.
Het aantal leden van de vereniging is weer toegenomen,
vooral door de oprichting van een actieve bewonersgroep
rond het voormalige klooster aan de Wolfskuilseweg (hier
wordt een appartementencomplex gepland van 66 eenheden) en door een recente wervingsactie waarop 32 mensen
reageerden.
De kascommissie (bestaande uit de heren Jan Brauer en
Thijs Mahler) stelt voor, de penningmeester te decharge-

ren voor het boekjaar 2008 vanwege goed, betrouwbaar
en overzichtelijk beheer van de financiën van de vereniging; de aanwezigen gaan hiermee akkoord, onder applaus
voor Toon. De voorstellen die de commissie deed, zullen
de komende tijd besproken worden; daarvan komt verslag
in de Stenen Bank. De nieuwe kascommissie voor 2009
bestaat uit de heer Thijs Mahler en mevrouw Thea Kok. De
heer Jan Brauer is beschikbaar als reservelid.
Als nieuw bestuurslid stellen de heer Jacques Huybrechts
en mevrouw Wilma van Seters zich voor. Met instemming
en applaus van de leden worden zij benoemd als bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelang Hees . Ton van Seters,
nu voorzitter a.i., wordt het komend jaar benoemd tot
voorzitter. De vergadering ziet echter liever een oneven
aantal bestuursleden en ze ziet ook graag een jongere op
die plek; spontaan biedt Minke Veldhoen aan, bestuurslid
te worden. De vergadering stemt ermee in, haar meteen te
benoemen.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan het beleid en de
plannen voor 2009 (zie Stenen Bank Berichten van maart
2009). Centraal blijft de aandacht voor de nieuwe stadsbrug en de gevolgen die dat project heeft voor de leefomstandigheden in Nieuw-West, waarvan Hees onderdeel is
(zie de web-sites van de gemeente en van de vereniging
voor de grenzen) Er ligt een beroepsschrift bij de Raad van

State; er wordt pas eind 2009 uitspraak verwacht. Hopelijk
kunnen voor het dorpsfeest stagiaires van het ROC en het
Dominicussollege ingeschakeld worden. Mieke Welschen
draagt zorg voor het jaarlijkse concert. Jan Brauer benadrukt het belang van een politiek debat, om Hees goed op
de kaart te blijven zetten bij de gemeente; via de bewonersgroep rond het klooster aan de Wolfskuilseweg is
momenteel contact met alle fracties in de raad. Tenslotte
wordt nog het belang benadrukt van een actuele en interessante website; Dick van Eck en Simone Weijs bieden
hun hulp aan om dit te realiseren.
De conceptbegroting voor 2009 wordt kort toegelicht.
In de rondvraag wordt geïnformeerd naar de geruchten
die rondgaan m.b.t. inbraken en ongeregeldheden in Hees
die mogelijk iets te maken hebben met de bewoners van
Sancta Maria; inmiddels blijkt dat niet zo te zijn. Er is ook
nog geen duidelijkheid over het wel of niet plaatsen van
hekken in ‘het Gengske’ tegenover de Petruskerk.
Het kerkgebouw van de Petruskerk is nog steeds eigendom
van de hervormde gemeente; de toren en de grond rondom de kerk zijn van de gemeente Nijmegen. Wil iemand de
ruimte huren dan loopt dat via het kerkbestuur.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering,

Leden van het bestuur en de werkgroepen
Bestuur

Werkgroep Bouwdorp Hees

Werkgroep Historie

Ton van Seters, voorzitter
Wilma van Seters, secretaris
Toon Zondag, penningmeester
Siebold de Graaf
Miny Schennink-Paus
Minke Veldhoen
Jacques Huybrechts

Monique Vermeulen, voorzitter
Martine van Diermen
Debby Wilschut
Hetty Vonk
Floor Trommelen

Jan Brauer, voorzitter a.i.
Anne-Marie Jansen
Lidy Mahler
Henk Termeer
Ernest Verhees
Miny Schennink-Paus

Redactie Stenen Bank

Ab Verheul, voorzitter
Fransje Brakkee
Arie Kooy
Cor van der Donk,
Mieke Welschen
Jeannette van Mierlo
Kees Eekhout
André Jannink

Jan Brauer (eindredactie)
Henk Termeer
Jacques de Vroomen
Wilma van Seters
Rob Kuppens
Simone Weijs, vormgeving
Frank Jongejan, fotograaf

2

stenenbankberichten |

maart 2010

Werkgroep Groen Hees
(v/h Park West)

Werkgroep Milieu
Ton van Seters, voorzitter
Johan van der Mee
Paul Buijs

Werkgroep Ruimtelijke
Ordening
Johan van der Mee, voorzitter tot eind
2009
Ad Biemans
Mike Rijken
Marcel Schmidt
Ton van Seters
Jan Crijns
André Jannink

Website
Jacques Huybrechts
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