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stenenbankberichten
Uitnodiging ledenvergadering 2011
Vereniging Dorpsbelang Hees
Donderdag 14 april in de Petruskerk
van 20 tot 22 uur (open vanaf 19.30 uur)

Algemene ledenvergadering 2011
& presentatie uitgangspunten ruimtelijke ordening

Agenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Opening
Mededelingen
Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 14 april 2010
Terugblik 2010
Jaarverslag 2010 penningmeester
Exploitatie overzicht en balans 2010
Verslag kascommissie, decharge penningmeester
Benoeming nieuwe kascommissie 2011
Afscheid Toon Zondag
Samenstelling bestuur
Toelichting te voeren beleid en plannen 2011
Concept begroting 2011
Rondvraag

Pauze
14 Presentatie van definitieve versie uitgangspunten Werkgroep
Ruimtelijke Ordening
Na afloop is er gelegenheid voor een informeel samenzijn.
Het stuk behorend bij agendapunt 3 staat op pagina 2 van de Stenen Bankberichten. Voor punt 4 en 7 verwijzen wij u naar de Stenen Bank-berichten van
december 2010. Voor de uitgangspunten WG RO verwijzen we u naar pagina 5
van de Stenen Bank. 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 024-3770765 of
per e-mail dorpsbelanghees@planet.nl). Alle stukken staan vanaf half maart
op de website van de vereniging.
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Jaarverslag 2010

Door: Wilma van Seters

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Hees (14 april 2010)
Aanwezig: Ton van Seters (voorzitter), Wilma van Seters
(secretaris), Toon Zondag (penningmeester) en de
bestuursleden Siebold de Graaf, Miny Schennink, Minke
Veldhoen en 23 leden van de vereniging. Bestuurslid
Jacques Huijbrechts en zes leden waren afwezig met
bericht van verhindering.
Na de opening door de voorzitter wordt het verslag van
de algemene ledenvergadering van 16 april 2009 goedgekeurd, met dankzegging aan Wilma. De voorzitter vertelt
in het kort waar alle werkgroepen van de vereniging zich
het afgelopen jaar intensief mee bezig hielden (zie ook
Stenen Bank-berichten van december 2009).
De heer Hermens vraagt of er nog boomstammen opgeruimd worden op het Daniëlspad, en hoe het staat met
de ontwikkeling van de Stadsbrug, onze bezwaren tegen
verdwijning van het voetbalterrein, geluidsbarrières etc.
De voorzitter antwoordt dat de boomstammen blijven liggen vanwege de huidige manier van groenbeheer. We zijn
nu in de laatste fase van ons verzet tegen de stadsbrug. Er
ligt voor de 2e keer een beroepsprocedure ligt bij de Raad
van State en wij verwachten medio dit jaar antwoord te
ontvangen. Die stadsbrug zal er wel komen denken wij,
maar we zouden er nog t.b.v. de luchtkwaliteit wat extra
aangevraagde voorzieningen uit kunnen krijgen.
De heer Hekking vindt het vervelend dat op het Jozefpad 2
hekken geplaatst werden en vraagt waarom dat gebeurde.
De voorzitter antwoordt dat meer mensen in de wijk
dat vonden. Bij navraag bij de gemeente bleek dat die
geplaatst werden om daar auto’s te weren. Voorts vraagt
de heer Hekking waarom en hoe lang de Bredestraat nog
open ligt. De voorzitter antwoordt dat wij dat onder de
aandacht zullen brengen bij het overleg met de wijkmanager en de wijkagent.

De heer Brauer vraagt of er al iets bekend is over wat er
met het Gengske gaat gebeuren. De voorzitter antwoordt
dat wij bij de gemeente de historische waarde van dit pad
hebben aangegeven en dat het bij het volgende overleg
weer aan de orde zal komen.
De penningmeester behandelt het exploitatieoverzicht en
de balans van 2009. Dit jaar is er een positief saldo mede
door de ontvangen subsidie van de gemeente Nijmegen en
een donatie van Shell Nederland. Verder werd er geld gereserveerd voor het boek over de historie van Hees en het
a.s. twintig- en honderdjarig jubileum in 2011. Door twee
wervingsacties voor nieuwe leden en de opgerichte bewonersgroep Kapucijn in 2009 is het aantal leden gestegen
van 523 naar 600.
De heer Bloo raadt de penningmeester aan om artikelen
die nog in voorraad zijn en in de balans staan veel sneller
af te schrijven dan hij nu gedaan heeft. De penningmeester neemt dit in overweging. De heer Hermens vraagt of
de leden die hun contributie niet op tijd betalen toch lid
blijven. Mensen worden na een jaar geroyeerd als zij niet
betalen. Het is echter maar een heel klein aantal.
Kascommissielid de heer Mahler deelt, ook namens kascommissielid mevrouw Kok, mede dat de financiële stukken over 2010 steekproefsgewijze zijn gecontroleerd en
dat de penningen door de penningmeester goed, betrouwbaar en overzichtelijk beheerd zijn. Zij stellen daarom
voor de penningmeester te dechargeren voor het boekjaar
2009. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. De nieuwe
kascommissie voor 2010 bestaat uit mevrouw Kok en de
heer Van Eck.
De huidige bestuursleden blijven nog een jaar aan al wil
de penningmeester in de nabije toekomst wel graag opge-

Korte terugblik op de nieuwjaarsreceptie
Er was veel belangstelling en onder het genot van koffie en
cake, een drankje en een hapje wisselden de wijkbewoners
onderling met elkaar van gedachten. Halverwege de avond
was er een optreden van het koor Muziek van de Straat. Dit
is een koor dat bestaat uit uitsluitend inwoners van ons
mooie dorp Hees. De sfeer, die al gezellig was, werd hier-
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door nog beter. En wat kunnen Heesenaren goed zingen!
We kunnen er weer met voldoening op terugkijken.
Uw bestuur bedankt alle mensen die zich hebben ingezet
voor dit gezellig samenzijn nogmaals voor hun bijdrage.

volgd worden door een zo mogelijk jeugdig persoon. Er zal
hiervoor een oproep in de Stenen Bank geplaatst worden.
De voorzitter deelt mee dat het huidige beleid ook in 2010
en 2011 zal worden voortgezet mede via de bestaande
werkgroepen. De kinderactiviteiten worden uitgebreid
met het bouwdorp in augustus. De website wordt vernieuwd. de Stenen Bank zal onder een nieuwe eindredacteur gaan vallen, namelijk ons bestuurslid Minke
Veldhoen. De Werkgroep Groen Hees maakt zich sterk om
het gebied van de Noviokassen bij Park West te trekken.
De Werkgroep Ruimtelijke Ordening zal alert blijven bij
de vernieuwing van het bestemmingsplan Hees. Tevens
zullen zij aandacht blijven schenken aan bouwplannen in
Hees voor 2010. De Werkgroep Historie werkt aan het boek
en zoekt een nieuwe drukker omdat de beoogde drukkerij
failliet is. Het is de bedoeling dat dit boek tegen gereduceerde prijs aan de leden verstrekt wordt in 2011 omdat
dan de jubilea van VDH gevierd zullen worden.
De heer Hengeveld vraagt of VDH zich nog met de plannen
rondom Sancta Maria bemoeit. Het antwoord luidt: ja.
De heer Bloo vraagt waarom het bouwdorp zoveel accent
krijgt binnen de activiteiten van het bestuur in plaats
van eigen verantwoordelijkheid. Kan dat niet beter in een
stichting worden ondergebracht omdat er al zoveel zijn
in Nijmegen? De voorzitter antwoordt dat het percentage
financiën die VDH daarvoor genereert zéér gering is omdat
er subsidie van de gemeente voor is verkregen en sponsor
geld van veel bedrijven in Hees. Bovendien omarmt VDH
initiatieven van jonge mensen vóór jonge mensen.
De vergadering gaat hierna akkoord met de plannen.
De penningmeester licht de begroting voor 2010 toe en
vertelt erbij dat het bouwdorp als voorbeeld kan dienen
voor activiteiten die onder de paraplu van de vereniging
gedaan kunnen worden.

De heer Peters vraagt of er nog geld gereserveerd blijft
voor eventuele rechtszaken die kunnen komen bijv. naar
aanleiding van de stadsbrug . De penningmeester antwoordt dat wij daarvoor op dit moment voldoende reserves hebben. De heer Bloo vraagt of de penningmeester
voortaan op de begroting de drie posten voor het bouwdorp wil salderen om VDH geen risico te laten lopen. De
penningmeester antwoordt dat hij dat zal doen.
Hierna wordt de conceptbegroting door de aanwezigen
goedgekeurd.
In de rondvraag bedankt de voorzitter alle vrijwilligers
voor hun inzet. Hij deelt mee dat Johan van der Mee, voormalig voorzitter van de vereniging, recent ook gestopt is
als voorzitter van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening.
Hij krijgt een fles wijn en een etentje aangeboden van
het bestuur voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.
Fransje Brakkee krijgt een bos bloemen aangeboden
omdat zij na jaren stopt als lid van de Werkgroep Groen
Hees.
De heer Van Eck stelt voor als drukker voor het boek over
de historie van Hees Ton Geurts uit de Bredestraat te
benaderen. Bestuurslid Miny Schennink zal dit voorstel
meenemen.
De heer Peters zet uiteen dat hij last heeft van te hard rijdende DAR-wagens door de Bredestraat en zal het bestuur
op de hoogte houden van zijn vorderingen met het protest
ertegen. De voorzitter antwoordt dat de vereniging hem
kan ondersteunen via de wijkmanager en/of de wijkagent
indien gewenst. De heer Brauer stelt daarop voor er een
artikeltje over in de Stenen Bank te zetten.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Versterk het bestuur
van uw vereniging!
Wij zijn op zoek naar leden van onze vereniging die in de nabije toekomst in het
bestuur van de vereniging zouden willen plaatsnemen. We denken daarbij met
name aan wat jongere leden. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u voor
nadere inlichtingen contact opnemen met de voorzitter of een van de andere
leden van het bestuur. De contactgegevens staan achter op de Stenen Bank.
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Activiteitenagenda Hees 2011
Algemene ledenvergadering
Kinderspelmiddag
Midsummernightconcert
Bouwdorp Hees
Dorpsfeest

Donderdag 14 april, 20 uur, Petruskerk (zie berichten pagina 1)
Zondag 29 mei, 14 uur, Planetenpark (zie ‘Bank’ pagina 9)
Zaterdag 25 juni, 20 uur, Petruskerk
14 t/m 19 augustus, Kometenpark (zie ‘Bank’ pagina 8)
Zaterdag 27 augustus, Petruskerk
in het kader van 20-jarig jubileum van de vereniging

Activiteiten verzorgd door Stichting Cultuur Criterium:
Culturele Manifestatie

14 t/m 22 mei (zie ‘Bank’ pagina 15)

Bachcantates in de Petruskerk:
Zondag 10 april
Zondag 8 mei
Zondag 12 juni

BWV 113 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut
BWV 112 Der Herr ist mein getreuer Hirt
BWV 74 Wer mich liebet, der wird mein Wort halten

Leden van het bestuur en de werkgroepen
In 2010 hebben de volgende leden zich vrijwillig ingezet voor onze vereniging:
Bestuur

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Werkgroep Historie

Ton van Seters, voorzitter

Jan de Kanter, voorzitter (v.a. sept. 2010)

Jan Brauer, voorzitter a.i.

Wilma van Seters, secretaris

Ton van Seters, voorzitter (tot sept. 2010)

Anne-Marie Jansen

Toon Zondag, penningmeester

Ad Biemans

Lidy Mahler

Siebold de Graaf

Mike Rijken

Henk Termeer

Miny Schennink-Paus

Marcel Schmidt

Ernest Verhees

Minke Veldhoen

Jan Crijns

Miny Schennink-Paus (tot eind nov. 2010)

Jacques Huybrechts

Siebold de Graaf (v.a. sept. 2010)

Website

Werkgroep Groen Hees

Ton van Seters, voorzitter

Jacques Huybrechts

Ab Verheul, voorzitter

Johan van der Mee

Arie Kooy

Paul Buijs

Werkgroep Milieu
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Redactie de Stenen Bank

Cor van der Donk,

Minke Veldhoen, eindredacteur

Mieke Welschen

Werkgroep Bouwdorp Hees

(v.a. sept. 2010)

Jeannette van Mierlo

Monique Vermeulen, voorzitter

Jan Brauer, eindredacteur (tot sept. 2010)

Kees Eekhout

Debby Wilschut

Henk Termeer

Paul Henriksen Franssen

Floor Trommelen (tot dec. 2010)

Jacques de Vroomen

André Jannink (tot medio 2010)

Hetty Vonk

Wilma van Seters

Martine van Diermen (tot aug. 2010)

Simone Weijs, vormgeving

Ilona Jansen (v.a. okt. 2010)

Frank Jongejan, fotograaf

Bianca Eijkhout (v.a. okt. 2010)
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