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Samenvatting jaarverslag 2019 bestuur VDH en werkgroepen  voor de website 
 
 
Wat is er in 2018 tot stand gebracht door bestuur VDH: 
- Het bestuur heeft in november tijdens een overleg met vertegenwoordigers van de 

gemeente de volgende onderwerpen besproken: Ontwikkelingen van zwembad West; Pand 
Kometenstraat 42; Nota sluipverkeer in de wijk;  ROC / Tiemstra-pand; Straatmeubilair. 
Verder werden kort besproken: St. Jozefklooster; Sancta Maria; Herdenking 2019; Laad- en 
loswal en Oostkanaalhavens; Scheepswerf Gelria; Veiligheid in de wijk; zwervers in de wijk. 
Het volgende overleg zal op 9 mei 2019 zijn. 

- In verband met de privacywetgeving  heeft het bestuur een Privacy verklaring en Privacy 
beleidsdocument opgesteld.  

- Voor medewerkers Bouwdorp is een VOG verklaring opgesteld. 
- Een bewonersinitiatief over ontmoetingsplek in Hees  heeft geleid tot tijdelijk soepcafé. 

Vanwege de verbouwing in Sancta Maria en het ontbreken van voldoende vrijwilligers is dit 
initiatief voorlopig stopgezet. 

- Dit jaar is de Werkgroep Sociaal actief aan de slag gegaan, zie hiervoor het verslag onder de 
werkgroepen. 

- Op de bewonersavond van 14 november kwamen drie thema’s aan de orde , nl sluipverkeer, 
waarbij  Jan Buil van de focusgroep was uitgenodigd en het  rapport  Coffeng/ Goudappel als 
uitgangspunt diende.  Een ander thema ging over veiligheid, met de wijkagent John 
Striekwold, ook was Ingrid Thoonen aanwezig om te vertellen over de buurtpreventie app. 
Bij het derde thema praatten bestuursleden de bewoners bij  over ontwikkelingen in de 
wijk. 

- De Nieuwjaarsreceptie op 19 januari in de Petruskerk was een geslaagd feest. De bubbels 
vonden gretig aftrek en er werd geanimeerd gepraat. Hier werd al een voorproefje van de 
nieuwe website getoond. 

- Ook de vrijwilligersavond VDH op 29 maart op de Schependomlaan 17 leverde enthousiaste 
reacties op. Er werd ijverig meegedacht met de Quiz en samen met de hapjes en drankjes 
werd deze avond een succes. 

- In samenspraak met het bestuur van VDH hebben Simone Weijs en Michel 
- Wolf een nieuwe website gebouwd. Nieuwe webmasters zijn Fiona Bus en Ton Geurts. 

Adres www.dorpsbelanghees.nl  
- Het bestuur van VDH ondersteunt het project Duurzaam Hees met een subsidie en met 

bekendmaken via de eigen communicatiekanalen. De actie van Duurzaam Hees heeft geleid 
tot een grote toename van het aantal zonnepanelen in Hees. 

- Tweemaal heeft het bestuur bezwaarschriften ingediend tegen kappen van bomen, samen 
met de werkgroep Groen. Zie hiervoor het jaarverslag van deze werkgroep. 

- Ton van Seters heeft zitting genomen in het Kronenburger Forum. 
 

- Continu aandachtspunt is de werving van nieuwe vrijwilligers!  
 
 
Beleid en plannen voor 2019 
Speerpunten voor 2019 zijn: 

- Voor de Communicatie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de website, 
facebook en een digitale nieuwsbrief. En natuurlijk de Stenen Bank. 

- De  bewonersavonden worden gecontinueerd. Dit jaar worden er twee gepland, telkens 
na afloop van het overleg met de gemeente.  Een van de belangrijke thema’s zou dan 
zijn het thema rondom de perikelen van TPN West en bewoners en bedrijven. 

- Contacten worden onderhouden met gemeente en in netwerken. 

http://www.dorpsbelanghees.nl/
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- Er wordt gestreefd naar samenwerking met andere bewonersgroepen in en rond Hees 
Waterkwartier, Wolfskuil en Weurt. 

- Het bestuur gaat onderzoeken hoe effectief de huidige verenigingsvorm is. 
- De nieuwe website zal nauwkeurig gevolgd worden, gecontroleerd en eventueel 

aangepast. 
- Er komt een herstart van een werkgroep rond kwaliteit van de leefomgeving Hees. Het 

bestuur geeft aan dat men hier steeds de vinger aan de pols houdt maar niet genoeg 
menskracht heeft en  daarom maar in beperkte mate taken van LO kan uitvoeren. 
Daarom zoeken we hiervoor nog dringend mensen !  
Gezien de doelstelling van de vereniging hebben we binnenkort in het bestuur een 
uitgebreide discussie  over  hoe we op dit onderwerp  meer bewoners  kunnen 
betrekken . Daarbij speelt de vraag : hoe willen wij ons als bewoners voor de kwaliteit 
van wonen in Hees inzetten. 
 
 

Voorzetting van het beleid in 2019: 
- Bestuur initieert en faciliteert  nieuwe initiatieven van leden van VDH. 
- Uitvoering in werk- en projectgroepen vindt plaats op basis van afspraken. 

 
 
 
Verslag van de werkgroepen van VDH over 2019: 
 
Werkgroep Historie ( voorzitter Jan Brauer) 
 
Deze werkgroep fungeert vooral als vraagbaak die antwoorden geeft aan bewoners en hen op 
weg helpt bij verder onderzoek.  Activiteiten van de werkgroep Historie waren : 
 

- Herdenking Oorlogsdoden Hees op dinsdag 25 sept. bij de Petruskerk i.s.m. scholen De 
Lanteerne en De Zonnewende; een interview met Pieter Ruijsch van Dugteren jr. (zoon 
oorlogsdode KZ Neuengamme) door Jan Brauer; en Ben Schennink (Interkerkelijk 
Vredesberaad) en Waalnoot-ensemble. 

- Presentaties tijdens Ommetje Hees - 6 okt. : in Overal: Victor van Haeren, Henk Termeer 
- Spionage in Hees, inlichtingenwerk door Jos van Haeren, 1943-1944; en in complex 
Insulinde: Jan Brauer - Op de thee bij familie Oscar Carré 1912;  

- Contacten met Regionaal Archief Nijmegen, fotocollecties van Paul Eijkhout en Jan 
Peters (Heseveld) 

- Vraagbaak en advies over historische Heese kwesties 
- Bijdragen aan de Stenen Bank o.a.Frans Lamee, Bomscherf uit Hees, Pieter Ruijsch van 

Dugteren, opgravingen paarse boerderij, brandgrensherdenking etc. 
- Pers en media - aandacht historie Hees op RN7, in De Brug en de Gelderlander. 

 
Werkgroep Groen Hees (voorzitter Ab Verheul) 
Primair doel is bewaken/ beschermen én verbeteren en versterken van bio-divers, ecologisch 
GROEN in de breedste zin van het woord in en om Hees.  Het streven is om het goede met het 
mooie te combineren.  De werkgroep is gesprekspartner van diverse belangengroepen en 
partijen rondom groen. Logisch verband -  onderwerpen leefomgeving in het algemeen.  Wg 
kijkt ook naar de beleidsmatige aspecten van groen. En tenslotte steekt men de handen uit de 
mouwen en gaat concreet aan de slag. 

- De wg maakte, samen met IVN en gemeente, een plan Verrijking Park West, wat inhoudt 
dat de bio-diversiteit versterkt wordt, zodat er meer insecten, vlinders, bijen, kleine 
dieren en (roof)vogels komen. Dit plan is aan de bewoners van Hees gepresenteerd. De 
volgende fase hierin is dat het park de status krijgt van ontwikkeling van natuur in de 
stad. 
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- Voedselbos Novio: twee personen zijn actief met het bestrijden van de woekerplanten 
Braam en Japanse Duizendknoop.  In maart 2018 en 2019 is een groot aantal planten 
opnieuw herplant. Verder is de werkgroep Voedselbos van start gegaan. En er is een 
voorlichtingsmiddag met excursie geweest. 

- Vanwege de droge zomer is van 9 juli tot 8 september gedurende 45 dagen 81.000 liter 
water gegeven in het voedselbos door 11 personen.  

- Regelmatig worden inhoudelijke artikelen aangeleverd aan de Stenen Bank en via een 
aan de werkgroep gelinkte column. 

- Men heeft zitting in de klankbordgroep planvorming Sancta Maria. 
- De wg vormt ook de ogen en oren vd wijk mbt groen, nl twee wekelijkse verwijdering 

van Braam en Japanse Duizendknoop in Voedselbos, onderhoud pergola in park 
Lugtigheid, opruimen en vrijhouden van zwerfvuil. Dit werkt aanstekelijk: er zijn nu twee 
vrijwilligers die meedoen. 

- De wg voert regelmatig overleg met de gemeente ivm snoeien van groen in de parken. 
NB Bij de schapenweide is veel groen weggehaald door Helicon. Zij gaan echter veel 
bomen terugplanten als studiemateriaal voor de leerlingen. 

- Activiteiten bij de Energieweg en voormalig terrein Breed zijn: 
Vergroting Groene Bufferzone Energieweg < - >  woongebieden 
Samenwerking  met de zorgboerderij ‘in het westen’.  
Aanleg van een Tiny Forest op hoek Wolfkuilseweg/Energieweg 
Vergroening Energieweg 
Vergroening bedrijfsterreinen en – gebouwen 
Samenwerking met aangrenzende wijken inzake groen 

- Bomen en andere zaken:  
- Verbetering aanpak processierups, oa door preventief te werken met biologische 

middelen (op korte termijn)  en door nestkastjes voor koolmezen op te hangen 
(maatregel voor langere termijn). 

- Er zijn kapvergunningen afgegeven voor 29 bomen aan de Wolfkuilseweg, terwijl er 9 
bomen minder teruggeplant worden. Verder zijn vergunningen afgegeven voor drie 
monumentale beuken in de Kerkstraat 205 en een boom in park West. De 
bezwaarschriften die VDH hiertegen heeft ingediend, zijn niet ontvankelijk verklaard. Bij 
het inwinnen van juridisch advies bleek dat we weinig kans maken. Vanwege 
veranderingen in wet- en regelgeving zijn we nl niet direct belanghebbenden (vroeger 
dus wel helaas). Bestuur van VDH gaat hiermee aan de slag om te bekijken hoe we hier 
verandering in kunnen brengen.  

- Het gesprek ivm de kap aan de Wolfkuilseweg, waar 9 bomen minder terugkomen, moet 
nog worden voortgezet. We houden dus een vinger aan de pols met herplanten van 
monumentale bomen. 

- Middenbaan vd Energieweg is verkeerd aangelegd, deze bomen hebben teveel water 
nodig en zullen  gekapt moeten worden. Men zal hier in drie etappes alle bomen 
vervangen. 

 
 
Werkgroep Cultuur (Voorzitter Dick van Eck) 
 
De culturele activiteiten die vanuit de VDH worden georganiseerd mogen zich in een steeds 
grotere belangstelling verheugen van mensen van uiteenlopende leeftijd. De bereidheid om de 
activiteiten mee te helpen organiseren is groot!  Een positieve ontwikkeling.  
Financieel: In principe wordt voor iedere culturele activiteit subsidie aangevraagd, waarbij de 
tekorten worden aangevuld door de VDH. De verantwoording ervan is ter inzage via de 
penningmeester. Alle activiteiten hebben binnen budget plaatsgevonden.  

- Midzomer Muziekfestijn:  Hier waren Francine van der Heiden en Teun Bus de trekkers. 
Met een Petruskerk vol en Kwan als spreekstalmeester was het een prachtige avond. 
Ook dit jaar gaan Francine en Teun weer aan de slag, met als thema  "Klimaat". 
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- Dorpsfeest:Dit werd voor het eerst onder verantwoordelijkheid van de WGC 
georganiseerd. Dankzij een groepje enthousiaste vrouwen kreeg het feest een nieuw 
jasje, waarbij de locatie werd verplaatst naar het terrein van Sancta Maria. Tot 's avonds 
laat was het gezellig naast de vuurkorven. Ook dit jaar wil de groep weer aan de slag.  

- Het Ommetje was dit jaar gelukkig weer droog. Een kleine tweehonderd mensen trok dit 
jaar door het gebied rond de Schependomlaan, waarbij de start plaatsvond bij de Lange 
Vierhout aan de Planetenstraat. Het is altijd geweldig te constateren dat zoveel mensen 
willen meedoen aan dit evenement, dat dit jaar vooral door Bert en Gonnie Jansen werd 
georganiseerd. Dit jaar gaan we voor het 6de Heese ommetje. 

- De Kribjesroute werd voor de tweede keer georganiseerd. Tot ver buiten Hees, kwamen 
de mensen langs om de kribjes (35 stuks) tot "Driekoningen" door de wijk te 
bewonderen. De opening van de kribjesroute op 21 december vond opnieuw plaats op 
het terrein van Sancta Maria, waar een heuse Kerstmarkt werd georganiseerd. Het is 
Irene van Dongen met hulp van Chantal de Hommel, Janneke Meijer en de BSO gelukt 
een nieuwe traditie in de wijk te creëren, waar opnieuw opvalt hoeveel enthousiasme er 
is. Dit jaar komt er weer één met nog meer kribjes natuurlijk.   

- Kunstroute : De voorbereidingen zijn in volle gang onder leiding van Jef van Kuijk. 
Hiermee wordt misschien een nieuwe traditie in het voorjaar geboren. De opzet lijkt een 
beetje op het ommetje, maar staat helemaal in het teken van de Beeldende Kunst en is 
overdag. Er wordt zelfs een fietstocht  door de stad ontworpen om het werk van Charles 
Hammes te kunnen bewonderen. 

 
Werkgroep Jeugdactiviteiten (voorzitter Lieke Schoormans) 
Bouwdorp 2018 was een groot succes. 
In 2019 wordt het 10e bouwdorp gehouden met als thema : Feest op de camping! 
 
Werkgroep Sociaal Netwerk Hees (Voorzitter Bert Jansen) 
Onderzoek naar vraag en aanbod op gebied van sociale cohesie in de wijk Hees leverde een 
aantal constateringen: 

- Mensen in Hees hebben zeker behoefte aan meer sociale contacten, maar durven dit 
niet te benoemen of zijn gewoon niet in staat om zelf iets te veranderen in hun situatie. 

- Het aanbod vanuit professionele- en particuliere instanties is zeer groot. We hebben 
een uitgebreide lijst kunnen maken van dit aanbod. 

- Het aanbod is geordend naar de gemeentelijke indeling in Oud West en Nieuw West. 
Hees valt binnen Nieuw West maar het ondersteuningsaanbod is gelokaliseerd in 
Heseveld en Neerbosch- Oost. Een deel van de wijk grenst aan Oud West en een aantal 
mensen in Hees moet daar aankloppen voor ondersteuning. 

- De bewoners van Hees voelen een drempel om aan te schuiven bij de aangrenzende 
wijken. 

- Literatuur en raadpleging van deskundigen brachten ons op het idee om te kiezen voor 
een sociaal netwerk in onze wijk. 

- In de Stenen bank is uiteengezet hoe zo’n sociaal netwerk  eruit zou kunnen zien. We 
willen communicatie tussen wijkbewoners bevorderen. Zo leer je de mensen in je straat 
of deel van je wijk kennen en wordt ook duidelijk waar mensen behoefte aan hebben. 

- In de communicatie hebben we een contactpersoon nodig die informatie oppakt en 
doorgeeft.  We zijn nog op zoek naar een goede benaming en hebben voorlopig gekozen 
voor ‘Buurtspil’.  We hebben de taken van een buurtspil omschreven maar willen deze 
uitwerken met mensen die zich betrokken voelen bij ons plan . 

- Ook werd de eerste van 3 geplande intervisiebijeenkomsten gehouden, waar  steeds 
een spreker wordt uitgenodigd die vanuit professionele achtergrond mee wil praten. 

- We hopen in dit kalenderjaar een aantal buurtspillen te installeren en te ondersteunen 
bij hun activiteiten. Inmiddels hebben 20 buurtspillen zich bereid verklaard om mee te 
doen. 
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- We willen alle initiatieven per straat bundelen en good practices uitwisselen. Ook kijken 
naar straten waar niets gebeurt. 

 
 
Redactie van de Stenen Bank (Voorzitter Peter Smits) 

- Volgens planning zijn er in 2018 vier nummers verschenen met 110 redactionele 
pagina’s en 12 advertentiepagina’s. De Stenen Bank werd in 2018 gevuld door circa 
veertien (min of meer) vaste medewerkers: auteurs, fotografen en redactie.  

 
Over de Werkgroep Leefomgeving :  
Bestuur heeft aangegeven dat ze maar in beperkte mate taken van LO kunnen uitvoeren. Wel 
zijn bij de gemeente allerlei zaken aangekaart en op bewonersavonden besproken. Onder 
andere dat we als bestuur bewoning van het Tiemstra gebouw steunen maar met de restrictie 
van geluidsoverlast. 
 
Aangezien, na herhaaldelijke oproepen voor actieve leden voor LO, in de SB en op de website, 
zich niemand meldt, wordt momenteel het accent gelegd op het culturele en sociale vlak en veel 
minder op LO vraagstukken.  
 
Echter het is wel nodig dat er een discussie komt over de vraag: hoe willen wij ons als bewoners 
voor de kwaliteit van wonen in Hees inzetten. 
 
 


