
Agenda van activiteiten
Eerste helft 2014

Nieuwjaarsreceptie >  zaterdag 18 januari van 19.30 tot 22 uur in de Petruskerk

Politieke debatavond >  donderdag 20 februari vanaf 20 uur in de Petruskerk

Algemene Ledenvergadering >  donderdag 10 april vanaf 20 uur in de Petruskerk

Midzomernachtconcert >  zaterdag 21 juni vanaf 19.30 uur in de Petruskerk
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Uitnodiging nieuwjaarsborrel 2014

Vereniging Dorpsbelang Hees

Zaterdag 18 januari 2014 in de Petruskerk 
van 19.30 tot 22 uur

Het bestuur wilt u hiermee de 

gelegenheid geven om mede-

wijkbewoners een gelukkig 2014 te 

wensen. De borrel zal rond 20.15 uur 

muzikaal worden opgeluisterd met een 

optreden van het koor De Heese Stemmen.
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Terugblik op 2013
Het jaar van de Oversteek
Door onze voorzitter, Ton van Seters

Het is een traditie geworden dat we in december terugblikken op het afgelopen 
jaar en de activiteiten die onze vereniging op touw heeft gezet. We hebben 
getracht via al onze activiteiten de ‘oversteek’ tussen de bewoners van onze 
mooie wijk te bevorderen.

We begonnen dit jaar met de Nieuwjaarsborrel op 12 

januari in de Petruskerk, die muzikaal werd opgeluisterd 

door het Koor van de Straat onder leiding van dirigent Tjeu 

Corbeij. 

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 11 

april. William Thoonen werd verwelkomd als lid van het 

bestuur. Na de pauze was er een interessante presentatie 

van Thea van Vroenhoven over architect Pierre Cuypers 

architect van en onder andere de Antonius Abt-kerk aan de 

Dennenstraat.

Onze leden konden op 13 april met korting het concert van 

het Nijmeegs Strijkersgilde in de Petruskerk bijwonen. In 

deze kerk showde Bloemschikclub Klimop mooie creaties 

op 25 mei.

Het traditionele Midzomernachtconcert werd gehouden 

op zaterdag 22 juni. Heel bijzonder was dit jaar de uitvoe-

ring van een ‘kindersymfonie’, gearrangeerd door Wouter 

van Haaften waarbij een twintigtal kinderen met volle 

overgave nauwgezet op al hun instrumentjes speelden. De 

volgepakte Petruskerk genoot met volle teugen.

Op zaterdag 7 september vond het Dorpsfeest plaats. Het 

feest werd omlijst door de jonge Heese DJ Mark. De sfeer 

was erg goed en de regen op het eind van het feest kon de 

pret niet drukken. Zo’n kleine tweehonderd man kwamen 

opdagen. Voor de jeugd was er een springkussen. De ijs-

cokar die om half zeven langskwam werd door de jeugd 

bijna bestormd. De hapjes van het Sfeerhuijs de Looimolen 

waren heerlijk evenals de traditionele warme saucijzen-

broodjes van Bakker Bart uit de stad.

Op 5 oktober deed onze wijk voor het eerst mee aan de 

Nacht van de Ommetjes. Het Nachtommetje door Hees was 

een groot succes. Er waren zo’n 135 personen die het rondje 

meeliepen. In totaal waren er meer dan tweehonderd men-

sen betrokken bij dit ommetje zoals lopers, gidsen, arties-

ten, organisatoren, catering, gastvrouwen en gastheren. 

Alle deelnemers waren na afloop razend enthousiast.

Op zaterdag 23 november werd de tweede Stadsbrug over 

de Waal feestelijk geopend. We hopen dat de wijk Hees 

relatief weinig extra overlast te verduren zal krijgen door 

de verwachte toename van het verkeer op de Energieweg. 

De actiegroep WestWilGroeneBuffer heeft 

hierover recentelijk afspraken gemaakt met de 

gemeente Nijmegen (zie pagina 28).

Voor de jeugd
Het vierde Bouwdorp Hees met als thema ‘Ik Hou(t) van 

Holland’ vond plaats in de eerste week van augustus en 

was weer een enorm succes. Dit jaar was Mira bouwdorp-

koningin, waarmee het oranje tintje extra werd onder-

streept. Er werd met veel plezier getimmerd en gespeeld 

door 160 kinderen. Alles was weer uitstekend georgani-

seerd, maar de weergoden waren ons op twee dagen niet 

zo goedgezind. Tijdens de opbouwdag (vrijdag) was het 

tropisch heet en op woensdag regende het continu. Hierbij 

wil ik overigens alle sponsoren nogmaals bedanken voor 

hun steun.

Verder zijn er door de Werkgroep Bouwdorp nog twee 

andere activiteiten voor de jeugd van Hees georganiseerd: 

een Halloween spooktocht 26 oktober (zie pagina 10) en 

het Sinterklaasfeest begin december. Er was een grote 

opkomst en de kinderen waren razend enthousiast. 

De andere werkgroepen
De Werkgroepen Ruimtelijke Ordening, Groen Hees en 

Milieu hebben ook in 2013 weer veel werk verricht voor 

onze wijk zoals zienswijzen tegen ontwerpbestemmings-

plannen (Hees en Kanaalhavens), uitbreidingsplannen 

van Dura Vermeer, het behoud van het bestaande groen 

in onze wijk en de ondersteuning aan de actiegroep 

WestWilGroeneBuffer. 

De Werkgroep Cultuur heeft veel van de hierboven ver-

melde activiteiten georganiseerd.

Het blad van onze vereniging, de Stenen Bank, verscheen 

weer viermaal, voor het eerst volledig in kleur. De Stenen 

Bank-berichten werden twee keer verspreid. De redactie, 

met als hoofdredacteur Peter Waterkoort en eindredac-

teur Minke Veldhoen, is er weer in geslaagd een voortref-

felijk blad te maken. 

Jacques Huybrechts heeft er dit jaar voor gezorgd dat onze 

website www.dorpsbelanghees.nl er weer perfect uitzag 

en plaatste een PDF van het boek Hees bij Nijmegen op  

de site.
Dorpsfeest | Foto's: Frank Jongejan

Plannen voor het nieuwe jaar 2014
Door onze voorzitter, Ton van Seters

In 2014 zal het beleid van de voorgaande jaren worden voortgezet waarbij met name 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.

Daarnaast organiseren we in 2014 weer allerlei activi-

teiten. Zo wordt op zaterdag 18 januari de nieuwjaars-

receptie gehouden in de Petruskerk, dit keer met een 

muzikaal intermezzo van het koor De Heese Stemmen. 

In de laatste week van de schoolvakantie (17 t/m 22 

augustus) zal voor de kinderen het Bouwdorp Hees 

worden gehouden in het Dorpspark Hees (voorheen 

Kometenpark). Vanwege het vijfjarig bestaan wordt het 

een extra feestelijk Bouwdorp! Ook zal de Werkgroep 

Bouwdorp gedurende het jaar weer een paar kleinere 

activiteiten organiseren voor de jeugd van Hees. 

Op 20 februari vindt voor de zesde keer het politiek 

debat plaats als voorbereiding voor de gemeenteraads-

verkiezingen op 19 maart 2014. Dit debat wordt geleid 

door Wouter van Haaften. 

Het Midzomernachtconcert zal gehouden worden op 

zaterdag 21 juni en het Nachtommetje door Hees op 4 

oktober. Het Dorpsfeest is op zaterdag 6 september. 

Meer over al deze activiteiten kunt u vinden op onze 

website (www.dorpsbelanghees.nl) en in ons blad, de 

Stenen Bank. 

Het werk van de vereniging wordt gedaan door zo’n der-

tig vrijwilligers in bestuur en werkgroepen. Wij willen 

hen graag bedanken voor hun inzet en ik hoop dat we 

in 2014 ook weer op hen kunnen rekenen. Zonder deze 

vrijwilligers zou onze vereniging niet kunnen floreren! In 

2013 zijn een aantal mensen uit de wijk toegetreden als 

lid van een van de werkgroepen. Verjonging in bestuur 

en werkgroepen is uitermate belangrijk voor de toe-

komst van onze vereniging. Schroom dus niet om u aan 

te melden als u bestuurlijke kwaliteiten hebt of prakti-

sche ondersteuning wilt verlenen, 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 vereniging, hele 

fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling 

toewensen. Ik hoop u te ontmoeten op de 

Nieuwjaarsborrel op 18 januari 2014.
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Gemeentenieuws:
Belangrijkste maatregelen rond Oud en Nieuw

Hotspots en hotshots
Er is een analyse gemaakt van de fysieke hotspots in de 

stad die een relatie hebben met brandveiligheid en de hot-

spots waaraan een openbaar orde risico kleeft. Deze pro-

bleemgebieden worden rond de jaarwisseling extra in de 

gaten gehouden. Hetzelfde is gedaan voor de zogenaamde 

hotshots: jongeren, jongerengroepen en volwassenen die 

tijdens de vorige jaarwisseling strafbare feiten hebben 

begaan. Zij worden goed in de gaten gehouden of gewaar-

schuwd, en als dat nodig is aangepakt. 

Verblijfsontzegging en samenscholingsverbod
De eerder genoemde hotspots worden gebieden waarvoor 

een verblijfsontzegging kan worden opgelegd aan perso-

nen die de openbare orde verstoren of dreigen dat te doen. 

De burgemeester gaat hotshots schriftelijk waarschuwen 

om zich rond de jaarwisseling te gedragen. Als ze zich toch 

misdragen of zich in het verleden ernstig hebben misdra-

gen, krijgen ze alsnog een verblijfsontzegging. In de APV 

is al een algemeen samenscholingsverbod opgenomen. 

Dit verbod geldt voor de hele gemeente. Als zich ernstige 

ordeverstoringen voordoen of de vrees daarvoor bestaat, 

kan dit artikel worden toegepast om groepen te vragen 

uit elkaar te gaan. Bij het niet voldoen aan dat bevel kan 

iemand worden opgepakt en vervolgd.

Cameratoezicht 
Tijdens de jaarwisseling wordt actief gebruik maakt van 

het reeds bestaande cameratoezicht. Camerabeelden van 

risicolocaties worden tijdens de jaarwisseling rechtstreeks 

uitgekeken op het politiebureau. Daarmee kan snel wor-

den opgetreden bij verstoringen van de openbare orde. 

Afgesproken is dat er dit jaar vooralsnog geen aanvullende 

camera’s zullen worden geplaatst. De brandweer werkt 

ook dit jaar met camera’s op helmen, de politie met came-

ra’s op de schouders van een aantal politiemensen. Deze 

camera’s dragen bij aan de veiligheid van de hulpverleners 

en het uit de anonimiteit halen van daders. 

Opsporen illegaal vuurwerk
De overlast en gevaren van zwaar vuurwerk zijn groot. Dat 

geldt ook voor de opslag in woonbuurten. Daarom zijn er 

vuurwerkteams van de politie actief die illegaal vuurwerk 

aanpakken.

Voorlichting
Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ is 

dit jaar ook veel aandacht voor het geven van voorlich-

ting. Politie en jongerenwerk van Tandem geven voorlich-

ting in de groepen 7 en 8 van de basisscholen en benaderen 

gericht een aantal jongeren in Heseveld en Neerbosch 

Oost. Ook wordt er door politie i.s.m. woningbouwcorpo-

raties contact gelegd met een aantal ‘bekende’ personen 

die mogelijk risicovol gedrag kunnen vertonen. Over stads-

brede maatregelen en gedragsregels communiceert de 

gemeente onder meer via lokale media en websites.

Activiteiten voor jongeren
Uit de gesprekken met wijkbewoners is duidelijk geworden 

dat er behoefte is aan activiteiten voor jongeren in aan-

loop naar de jaarwisseling. Jongerencentra The Jukebox in 

Neerbosch-Oost en Piramide in Heseveld zijn tijdens de 

kerstvakantie gewoon open op de reguliere tijden (m.u.v. 

25-26-31 december). Daarnaast worden stadsbreed uiteen-

lopende activiteiten georganiseerd. Tijdens verschillende 

activiteiten wordt ook voorlichting gegeven, bijvoorbeeld 

over vuurwerkpreventie en gedragsregels.  

Zie www.tandemwelzijn.nl voor een activiteitenoverzicht.

Opruimacties 
Jongeren van 12 tot 18 jaar die door de politie zijn aange-

houden voor bijvoorbeeld vuurwerkoverlast of vernieling 

rond de jaarwisseling worden aangepakt met een lik-op-

stuk-beleid. Via een zogenaamde Halt-afdoening moeten 

ze op 1 of 2 januari met de DAR of gemeentemedewerkers 

vuurwerk opruimen.  

Schade voorkomen
Ook dit jaar probeert de gemeente schade te voorko-

men door afvalbakken en andere ‘huftergevoelige’ 

objecten weg te halen of te beschermen. Ook plekken 

waar veel afval of brandbaar materiaal ligt, worden 

opgeruimd. Bewoners kunnen onveilige situaties mel-

den bij bureau Toezicht via telefoonnummer 14024 of 

 toezichtteamnoord-oost@nijmegen.nl.

Burgemeester van Nijmegen:
“Oud en Nieuw moet vooral een feest zijn!”
Door Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen

Zo langzamerhand komt de jaarwisseling weer in zicht. 

Gemeente, politie en brandweer zijn al weer geruime tijd 

aan het werk om ervoor te zorgen dat ook dit jaar de vie-

ring van Oud en Nieuw gezellig en feestelijk kan verlopen. 

Gelukkig is het in Nijmegen al jaren relatief rustig. Dat wil-

len we graag zo houden.

In het verleden ging het nog wel eens mis. Er bleken lieden 

te zijn die de viering van het nieuwe jaar aangrepen om 

zich te misdragen. Vernielingen, overlast, dronkenschap, 

baldadigheid, het kwam allemaal voorbij. Dat willen we in 

onze stad niet; Oud en Nieuw moet vooral een feest zijn!

Als overheid doen we daarom samen alles wat we kunnen 

om te zorgen dat iedereen ongestoord en feestelijk het 

nieuwe jaar in kan. 

Een enorm pakket aan maatregelen is de laatste jaren 

ingevoerd en verder verbeterd. Denk aan activiteiten voor 

de jeugd, het vooraf al weghalen van spullen in de stad die 

gevoelig zijn voor vernielingen, het openstellen van wijk-

centra, het organiseren van voetbaltoernooien en noem 

maar op. 

En daarnaast pakken we raddraaiers die het toch niet kun-

nen laten, ook stevig aan. De vernielingen die ieder jaar 

toch weer aangericht worden, zijn op geen enkele manier 

goed te praten. Van het geld dat wij moeten uitgeven om 

alles weer te repareren, hadden we op andere plaatsen in 

de stad nuttige dingen voor Nijmegen kunnen doen. 

En dan heb ik het nog niet eens over mensen die menen 

hulpverleners met vuurwerk of op een andere agres-

sieve manier te moeten bestoken. Levensgevaarlijk en 

absoluut ontoelaatbaar. Daarom leggen wij al preventief 

verblijfsontzeggingen op aan een hele kleine groep die het 

wangedrag in het verleden niet kon laten. Daarnaast zal 

er voor, tijdens en na de jaarwisseling voldoende politie en 

brandweer op de been zijn. We gebruiken camera’s en we 

pakken illegaal vuurwerk aan.

Gelukkig is het overgrote deel van de Nijmegenaren alleen 

bezig met een echt gezellig feest. Ik roep mensen op, om 

zaken die niet door de beugel kunnen, te melden bij politie 

of gemeente. Laten we de kleine groep die het niet kan 

laten, ons feest niet laten vergallen.  Samen maken we er 

een gezellige jaarwisseling van!

Op www.nijmegen.nl vindt u alle maatregelen die rond  

Oud en Nieuw getroffen zijn.
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Informatie van de gemeente over 
Verkeerslicht Wolfskuilseweg-
Schependomlaan

Enige tijd geleden had het VDH-bestuur een onderhoud 

met Ronald Sinnige (senior kwaliteitsbeheerder ver-

keer van de gemeente) en onze wijkbeheerder Jolande 

Spierings, over de mogelijkheid tot opheffing van 

het verkeerslicht op het kruispunt Schependomlaan-

Wolfskuilseweg. Dit alles in het kader van bezuinigingen 

bij de gemeente.

De Schependomlaan zou dan een voorrangsstatus krijgen 

op dat punt. Met andere woorden: het verkeer komende 

uit de richtingen Wolfskuilseweg moet stoppen voor het 

verkeer dat uit de richtingen van de Schependomlaan 

komt. Ook zou er door middel van een (of meerdere) drem-

pels op die kruising voorkomen kunnen worden, dat het 

verkeer met hoge snelheid doorrijdt.

Hiernaast volgt de informatie die wij onlangs van de 

gemeente ontvingen, met als laatste mededeling dat zij na 

de opening van de nieuwe stadsbrug zo nodig actie gaan 

ondernemen. 

Al deze voornemens houden nl. verband met mogelijke 

toeneming van het aantal verkeersbewegingen in onze 

wijk door opening van de nieuwe brug. 

Toch willen wij al vast uw reacties hierop verzamelen 

om  ons ofwel te verweren tegen dit plan dan wel ermee 

in te stemmen onder de voorwaarden die uw bestuur al 

kenbaar gemaakt heeft. Laat uw reactie weten via onze 

website (www.dorpsbelanghees.nl, klik door naar contact) 

of per mail (secretariaat@dorpsbelanghees.nl). Natuurlijk 

hopen wij op uw reactie!

Nijmegen wil minder verkeerslichten  
Door: Ronald Sinnige, senior kwaliteitsbeheerder verkeer / VRI gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen heeft het plan om op tien kruispun-

ten de verkeerslichten weg te halen. De huidige 120 kruis-

punten die met verkeerslichten zijn geregeld liggen vooral 

op onze doorgaande wegen. Daarnaast hebben een aantal 

kruispunten in de wijken geregelde oversteekplaatsen en 

soms zelfs worden ze rondom geregeld door verkeerslich-

ten.

Verkeerslichten hebben de taak al het verkeer veilig af te 

wikkelen en te zorgen dat je veilig de weg kunt oversteken. 

Maar wat nu als deze kruispunten rustig genoeg zijn om 

het zonder verkeerslichten af te kunnen? En hoe bepaal je 

dat?

Oversteekbaarheid en verkeersafwikkeling
Om te beslissen of er verkeerslichten komen of dat ze juist 

weg kunnen kijken we of het verkeer veilig over het kruis-

punt kan rijden en voetgangers veilig kunnen oversteken. 

Als dit zo is kun je ze dan zomaar verwijderen? Nee, er 

spelen wel meer factoren mee. Getallen zijn duidelijk maar 

op straat bekijken hoe het gaat is minstens zo belangrijk. 

Soms ligt een kruispunt op een drukke fietsroute of dicht 

bij een ouderen voorziening. Dat moet je meenemen in de 

beoordeling. Net als de adviezen van wijkraden en bewo-

ners.

De praktijk
We zijn gewend geraakt aan kruispunten die met ver-

keerslichten geregeld worden. Toch als je in de directe 

buurt van dit soort kruispunten kijkt zijn er vaak verge-

lijkbare kruispunten waar helemaal geen verkeerslichten 

staan. Verkeerstromen in een stad als Nijmegen verande-

ren constant. Zo is er nu De Oversteek, is de Energieweg 

op de schop gegaan en wordt de S100 route (voorheen 

Groene Route) actief in Nijmegen. Daarom stellen we, als 

we verkeerslichten vervangen, altijd de vraag ”zijn ze nog 

wel nodig?” Kruispunten waar de lichten een tijdje buiten 

werking zijn geweest zorgen vaak, in die eerste periode, 

voor onrust. Het duurt even voordat iedereen gewend is 

aan de nieuwe situatie. 

Het plan
We hebben tien kruispunten onderzocht en op basis van 

de berekeningen bepaald of de verkeerslichten moeten 

blijven of dat ze weg kunnen. Een aantal van deze kruis-

punten vragen nog extra aandacht. Hier kijken we of we 

compenserende maatregelen moeten nemen. We denken 

dan aan het omdraaien van de voorrang of de aanleg van 

een zebrapad. 

Het gaat hierbij om de volgende kruispunten: 

1. Nieuwe Dukenburgseweg/Uitrit NXP 

2. Prins Berhardtstraat/Fort kijk in de potstraat

3. Heijendaalseweg Faberstraat/Pater Eijmardweg

4. Wolfkuilseweg/Schependomlaan 

5. Weurtseweg/Voorstadslaan 

6. Weurtseweg/ P van Hooftstraat

7. Muntweg/Manningstraat

8. Muntweg/Spoorweg overgang 

9. Wolfkuilseweg/Floraweg

10. Dommer van Polderveldtlaan-van ’t Sandstraat

We hebben inmiddels met diverse wijkraden gesproken 

waaronder: Dorpsraad Hees, Wijkraad Wolfskuil, wijkver-

eniging Ons Waterkwartier en wijkplatform Heseveld. 

Als we alle voor en tegens hebben bekeken stellen we per 

kruispunt een advies op en volgt er een beslissing. In deze 

beslissing nemen we natuurlijk de adviezen van diverse 

wijkraden/platforms mee. Een definitief advies en de 

daarop volgende beslissing verwacht de gemeente na het 

eerste kwartaal van 2014 bekend te maken. Vragen en 

opmerkingen zijn altijd welkom via de mail  

(r.sinnige@nijmegen.nl).

Door: Wilma van Seters
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Verkiezingsdebat 2010 | Foto: Frank Jongejan
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Vooraankondiging
Verkiezingsdebat in Hees op  
20 februari
Vier jaar geleden organiseerde de Vereniging Dorpsbelang Hees voor het eerst 

een verkiezingsdebatavond met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. 

De politieke partijen waren allemaal vertegenwoordigd, de opkomst was groot 

en de debatsfeer stemde het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees tot 

tevredenheid.

In 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 19 maart en ook dit 

keer organiseert de vereniging voor haar leden en alle andere inwoners van 

Hees een verkiezingsdebat en wel op donderdag 20 februari vanaf 20 uur in de 

Petruskerk. Nadere mededelingen volgen in de flyer die huis aan huis in Hees 

bezorgd zal worden.


