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De eerste Stenen Bank 

Het eerste nummer van ons 
Verenigingsblad ligt in uw 
handen: De Stenen Bank. Waarom 
deze naam? Menigeen zal De 
Stenen Bank in Hees weten te 
staan: daar waar de 
Bredestraat overgaat irl ' de 
Kerkstraat. Deze bank werd 
hier in 1922 geplaatst als 
herinnering aan de opening van 
de electrische tram, die toen 
de stoomtram verving. Niet 
alleen wanwege die historische 
gebeurtenis is voor deze naam 
gekozen. 
Een bank is om op te zitten, 
wat uit te rusten en om je 
heen te kijken. Een bank is 
ook een ontmoetingsplaats van 
mensen. Dat wil dit blad zijn. 
Naast zijn functie als 
spreekbuis van onze Vereniging 
een middel om onszelf nog een 
extra bewust te maken van onze 
woonomgeving,van ons verleden 
en onze toekomst en om dit met 
elkaar en anderen te delen. 
Immers, wie meer ziet en meer 
weet is zich meer bewust. 

Nu zult u misschien zeggen: 
een stenen bank voelt koud en 
kil aan. Dat is zo, maar de 
warmte moet van de mensen 
komen. Wij moeten de bank zijn 
functie geven. En dat geldt 
niet alleen voor ons, maar ook 
voor de gemeente met wie wij 
samen overleggen. 
Het mag niet zo zijn dat WlJ 
als vereniging daarbij op de 
stenen bank zitten en de 
gemeente in een comfortabele 
fauteuil. Wij zijn daar nog 
niet helemaal gerust op. 

Maar laten wij van het 
positieve uitgaan en in ieder 
geval waakzaam blijven. Hoewel 

wij onze vraagtekens hebben 
bij de onlangs gepresenteerde 
gemeentelijke structuurnota
Hees erkent de gemeente nu dat 
er met Hees zorgvuldig 
omgesprongen moet worden. 
Al snel na het ontstaan van de 
Vereniging kregen wij als 
bestuur al heel wat zaken te 
behandelen die onze 
onmiddellijke aandacht eisten. 
Onze eigen 
verenigingsorganisatie en 
daarmee ook het tot stand 
komen van dit blad kwamen 
daardoor enigszins in het 
gedrang. 
Voor de nabije toekomst gaan 
de ontwikkelingen in snel 
tempo door: de gemeentelijke 
structuurvisie voor geheel 
Nijmegen-West kondigt zich 
aan, de verschillende 
bouwplannen en de 
structuurvisie-Hees zullen 
binnenkort in de 
raadscommissievergadering aan 
de orde komen. 

De Stenen Bank - die eens in 
de drie maanden zal 
verschijnen - is niet alleen 
onze spreekbuis, maar vooral 
de uwe. Heeft u iets leuks, 
bijzonders of belangrijks, 
neemt u dan contact op met de 
redactie. Dit blad moet nog 
groeien en ik ben ervan 
overtuigd dat dit zal 
gebeuren. Hees heeft immers op 
veel gebieden veel kopij te 
bieden. 
Ik wens u veel leesplezier 
toe. 

Bea van Zijll de Jong -
Lodenstein 
Voorzitter 
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De Stenen Bank wordt 
uitgegeven door de Vereniging 
Dorpsbelang Hees en verschijnt 
vier keer per jaar. 

Redactie-adres: 
Schependomlaan 32 
6542 RM Nijmegen 

Redactieleden: 
Billy Gunterman 
tel. 770239 
Juul Rilten 
tel. 013-360131 
Wim Mulder 
tel. 784733 

Het bestuur van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees: 

G.C.M. van Zijll de Jong
Lodenstein, 
voorzitter 
Meloenstraat 22 
tel. 771125 

C. van Veldhuizen, 
vice-voorzitter 
Perzikstraat 5 
tel. 770442 

A.J. van den Berg, 
secretaris 
Rivierstraat 193 
tel. 777417 

A. Jannink, 
penningmeester 
Melkweg 2 
tel. 772074 

J.H.F. van Abeelen, 
bestuurslid 
Kornetenstraat 24 
tel. 782112 

J.J.P. van Dijk, 
bestuurslid 
Bredestraat 15 
tel. 773533 

Contributie 1991 
De vereniging verzoekt haar 
leden de contributie voor 1991 
te betalen door f10,- over te 
rnaken op gironummer 349955 van 
de Vereniging Dorpsbelang 
Hees, Melkweg 2 te Nijmegen, 
o.v.v. 'Contributie 1991'. 

Deze betaling is van groot 
belang. Dankzij het grote 
ledenaantal heeft de 
vereniging het afgelopen jaar 
al veel kunnen bereiken bij de 
gemeente Nijmegen. 

Advertenties 
Met een advertentie in De 
Stenen Bank bereikt ongeveer 
400 huishoudens in de wijk 
Hees. De tarieven zijn, voor 
vier afleveringen: 
-Hele pagina f280,-
-Halve pagina f150,-
-Kwart pagina f80,-
Zodra het bedrag wordt 
overgemaakt op bovenstaand 
gironummer zal contact met u 
worden opgenomen. 

Vele handen maken licht werk 

De vereniging zoekt met spoed: 
-Acquisiteurs voor het 
verzorgen van advertenties 
in De Stenen Bank 

-Redactieleden 
-Tekstverwerkers(sters) . 
-Bezorgers 

Voorts diverse deskundigen 
waaronder: 
-Juristen 
-Milieudeskundigen 
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Stroom reacties op gemeentelijke plannen 

Inwoners van Hees leggen 
zich niet zondermeer neer 
bij de voorgenomen 
bestemmingsplanwijzigingen 
voor de Kerkstraat en de 
Bredestraat en het plan voor 
de bouw van een · 
appartementencomplex bij de 
witte villa op de hoek van 
de Schependomlaan en de 
Uranusstraat. 
Tijdens de drukbezochte 
inspraakavond op 29 januari 
in cafe Juliana bleken de 
bezwaren tegen met name het 
appartementencomplex reeds 
groot. Een en ander werd nog 
eens benadrukt door het 
aantal schriftelijke 
reacties. De gemeente 
Nijmegen telde er in totaal 
een kleine honderd. 
De grootste stapel reacties 
betrof de witte villa. In 
een gezamenlijke brief 
keerden zo'n zestig 
omwonenden zich tegen het 
voornemen er een 
appartementencomplex 
tegenaan te bouwen. 
Andere briefschrijvers 
beklaagden zich over de 
verkeersoverlast op de 
Wolfkuilseweg. Geopperd werd 
ondermeer de Dr. de 
Blecourtstraat weer open te 
stellen voor verkeer, om zo 
de pijn te verdelen. 
Opvallend waren voorts de 
klachten over de 
Kometenstraat. Deze zou als 
racebaan gebruikt worden en 
te kampen hebben met te 
grote verkeersdrukte door 
lesauto's. Bovendien bezorgt 
hondepoep de wandelaars in 
het Kometenpark veel 
overlast. 
Ook op de bouwplannen voor 

het terrein van Blokland en 
het boerenkoolveldje aan de 
Kerkstraat ontving de 
gemeente een aantal 
negatieve reacties. De 
Vereniging Dorpsbelang Hees 
vervatte haar reacties in 
het lijvige rapport 'Nota 
Structuurvisie Hees'. 
Bezwaren tegen de algehele 
strekking van de 
gemeentelijke nota 
'Functionele & ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden 
Hees', die op termijn moet 
leiden tot een 
bestemmingsplan voor heel 
Hees, lijken er nauwelijks. 
Uitgangspunt van de gemeente 
is behoud van het groene 
karakter van Hees. Inwoners 
van Hees kunnen zich daar 
blij~baar in vinden. 
Oo~ de Vereniging 
Dorpsbelang Hees is het in 
hoofdlijnen eens met deze 
visie van de gemeente. Pas 
als het op de nadere 
invulling van het gebied 
aankomt, groeien de 
verschillen van inzicht. 
Volgens een gemeentelijke 
woordvoerder worden alle 
ontvangen reacties momenteel 
bestudeerd. "Wanneer daar 
aanleiding toe is, zal de 
ontwikkelingsvisie worden 
bijgesteld. Voor wat betreft 
de witte villa daarbij ook 
de mogelijke stortvloed van 
formele bezwaarschriften, 
die er straks kan 
binnenkomen, in aanmerking 
worden genomen." 
Volgens planning zal de, 
eventueel bijgestelde nota, 
in mei worden besproken in 
de verschillende 
raadscommissies. Daar is nog 
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• • 1911 - 1991 • • 

grote en kleine zalen 

voor bruiloften, recepties en 

veren igingsfees ten, 

tevens biljartzaal met 

twee biljarts 

SCHEPENDOMLAAN 94 
HEES-NIJMEGEN 
TELEFOON 080-7718 78 
BIJ GEEN GEHOOR 080-770751 

SPECIAALZAAK IN: 

• Luxe en huishoudelijke artikelen 
• Tuinmeubelen 
• Speelgoed 

NIJMEGEN CENTRUM BROERSTRAAT 25c 
WINKELCENTRUM DUKENBURG 
BEUNINGEN, JULIANAPLEIN 
NIEUW: maart '89, GROESBEEK 

HOTEL-CAF--RESTAURANT 

J~ 
A. W. G. PETERS 

CUiMteke11cle verzongi11~ 

va11 cli11er~ e11 

kolJietaJel~ 

* Siersmeedwerl< 
* Licht constructiewerl< 

* Hel<werl<en 
* Laswerl<en 

*RIJWIELEN 
TOUR en SPORT 

BATAVUS 
JUNCKER 

SPARTA 
RIVEL 

SCHEPENDOMLAAN 63, NIJMEGEN, TELEFOON 080-770771 



ANAC 
tank en service station 

Energieweg 100, Nijmegen , Tei.:OB0-770870 

boksdoornstraat 93 ni j megen 

080.446006 

ti ll y gerr i tsen-van oss 

sjanneke boerland 

kinderballet 

klassiek ballet 

jazz - dans 

tap - dans 

body - line 

spaansflamenco 

moderne dans 

selectie klas 

BP AUIO RETIE MOLENWEG/V . WI J K 
~·10LEt·HJEG 119, 
6543 VA NIJMEGEN . 
Telefoon 080 • 77 54 52 

Voor boeren, grenen en eiken meubelen en restauratie van 
antieke meubels naar 

Antiek- en Restauratiebedrijf 
,,DE SPRONG'' 

Riviers traat 229, Nijmegen, tel. 080- 777417, (Toon van den Berg). 



een mondelinge toelichting 
op de eerder schriftelijk 
ingebrachte reacties 
mogelijk. 
Pas als de gemeenteraad een 
besluit over de nota heeft 

. genomen, komen de 
bestemmingsplanwijzigingen 
voor de Kerkstraat, het 
terrein Blokland en de~~itte 

villa aan de orde. 
Als de naar aanleiding van 
de reacties eventueel 
gewijzigde 
bestemmingsplannen ter visie 
zijn gelegd, kan er formeel 
bezwaar tegen gemaakt 
worden. 

Steenbreker Boesewinkel zorgt voor overlast 

Het bestuur van de 
Vereniging Dorpsbelang Hees 
heeft op 10 november 1990 
een brief aan de afdeling 
Lucht en Geluid van de 
Provincie Gelderland 
geschreven betreffende de 
geluidsoverlast door de 
steenbreker van Boesewinkel 
Nijmegen BV aan de 
Energieweg 28. 
De geluidsoverlast begint 
regelmatig al om 6.15 uur en 
duurt dan tot na 20.00 uur 
voort. De overlast is tot 
ver in de bebouwde kom 
binnenshuis bij gesloten 
ramen hoorbaar. Met name het 
storten van het gebroken 
puin in stalen 
spoorwegwagons veroorzaakt 
een oorverdovend lawaai. 

Ecologie Hees in kaart 

De gemeente Nijmegen werkt, 
samen met enthousiaste 
vrijwilligers, al dan niet 
aangesloten bij Natuur- en 
Milieu-organisaties, sinds 
begin 1990 aan een ecologische 
atlas van de stad. 
Het is de bedoeling dat zoveel 
mogelijk gegevens over 
allerlei levensvormen worden 

In de brief worden vragen 
gesteld of de voornoemde 
firma hiervoor een 
vergunning heeft. In 1991 
antwoord de provincie het 
bedrijf onder de 
afvalstoffenwet van de 
provincie Gelderland valt en 
er onlangs een procedure is 
gestart voor een nieuwe 
afvalwetvergunning. 
De bekendmaking van de 
aanvraag en de tervisie 
legging daarvan moeten nog 
geschieden; de openbare 
zitting zal vermoedelijk in 
maart of april 1991 belegd 
worden. De firma Boesewinkel 
heeft een aanvraag ingediend 
voor het gebruik van de 
puinbreker voor circa twaalf 
weken per jaar. 

verzameld, op een rijtje gezet 
en liefst ook in kaart 
gebracht. 
Het wordt een echte atlas dus. 

Aan het verzamelen va~ 
gegevens kunt u denken aan 
planten, paddestoelen, 
zoogdieren, vogels, insecten, 
mossen, reptielen of 
waterdieren. Alle informatie 
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is welkom. 
Hesenaren die aan de 
totstandkoming van de atlas 
willen meewerken, kunnen 
informatie aanvragen bij afd. 
Beplantingen van de gemeente 
Nijmegen, de heer D. Driessen, 
tel. 080-292777. 

Informele borrel voor Hesenaren 

"Het viel me al op na de eerste bijeenkomst dat veel bezoekers na 
afloop rond de bar in zaal Juliana bleven hangen. Men vond het 
gezellig andere Hesenaren te zien en er werd heel wat informatie 
over Hees uitgewisseld. De tweede avond gebeurde precies 
het zelfde". 
Deze spontane "dorpspompcommunicatie", zoals hij het noemt, 
bracht bestuurslid Cees van Veldhuizen van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees op het idee om op geregelde tijden een informele 
avond voor Hesenaren te gaan organiseren. 
"Ik heb een tijdje in Engeland gewerkt en daar kenden ze een 
'Happy Hour'. 
Het lijkt me leuk om dat in Hees ook van de grond te 
tillen", zegt de initiatiefnemer."Het is daarbij niet de 
bedoeling om een hele avond in de kroeg te hangen, maar om de 
mensen een uurtje de mogelijkheid te gEven een borreltje met 
elkaar te drinken. Van zeven tot acht bijvoorbeeld. Het moet zeer 
informeel worden, er wordt dan ook niets georganiseerd." 
Cees van Veldhuizen ziet het opbouwen van een'sociaal klimaat' in 
Hees als een van de taken van de Vereniging Dorpsbelang Hees. 

groen." 
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Uw warme bakl<er 

WESSELING 

KORTE BREDESTRAAT 26 TEL: 771659 

LANGE HEZELSTRAAT 31 TEL: 226124 

Nijmegen 

WIJNHANDEL- SLIJTERIJEN 
CADEAU-BOUTIQUE 

AL MEER DAN 65 JAAR 
EEN VERTROUWD ADRES 
IN NIJMEGEN EN HEES 

MOLENWEG 104 NIJMEGEN-HEES, TEL. 771100 



oe blijven we spanning s? 

Verkrijgbaar bij : 

Spanningen kennen we allemaal. Maar als 

de boog te strak gespannen is moeten we er 

iets aan doen. Liefst op een natuurlijke en 

doeltreffende manier. Dat kan met de rust

gevers van VSM: Voor volwassenen is er 

Nervival bij nervositeit en Rustival voor een 

goede nachtrust. Kindival is speciaal ontwik

keld voor onrustige kinderen . Laat u bij ons 

adviseren. rail 

Uw adres voor 
fijnergebak 
en een ruime sortering 
brood 
van de 

warme bakker 

Friebèr 
MOLENWEG 100 · TELEFOON 771882 
WINKELCENTRUM "DE MOLENWIEK" 

Het adres met 
de grootste sortering bonbons 



Bericht van de werkgroepen 

Witte villa 

In de gemeentelijke 
Adviesnota Functionele en 
Ruimtelijke 
Ontwikkelingsmogelijkheden 
van Hees (18-1-1991) stelt 
de gemeente dat de plannen 
voor de bebouwing van het 
perceel hoek 
Schependomlaan / Uranusstraat 
nog niet precies bekend 
zijn. 
De werkgroep denkt 
daarentegen dat de plannen 
in een vergevorderd stadium 
zijn. Immers, er is een 
kant-en-klare maquette in 
het Open Huis te zien en er 
zijn mededelingen gedaan dat 
het ontwerp al door de 
Welstandscommissie is 
goedgekeurd. 
De werkgroep heeft geen 
bezwaar tegen renovatie van 
de villa, maar verwerpt de 
plannen tot aanbouw van 
appartementen aan de villa. 
De villa bevindt zich op een 
beeldbepalende hoek in de 
oude dorpskern. 
De meerlagige moderne 
systeembouw bestaat uit wat 
luxer uitgevallen gallerij
flats die een bijna veertien 
meter hoge bouwmassa vormen 
en de kwaliteit van de 
omgeving ernstig aantasten. 
De villa wordt er volledig 
door overvleugeld; de 
ruimtewerking van de villa 
gaat verloren. 
In wezen is de aanbouw 
alleen van belang voor de 
betrokken 
projectontwikkelaar die 
financiële compensatie eist 
voor de renovatie van de 
villa zelf. Indien een 

projectontwikkelaar een 
monumentaal pand koopt, is 

het onderhoud en het beheer 
hiervan voor zijn eigen 
rekening en risico. Het gaat 
niet aan dat hij zijn 
ondernemersrisico op de 
gemeente afwentelt. 
Nadere informatie bij 
bestuurslid Jeroen van Dijk. 

Werkgroep Kerkstraat 

De aandacht van de werkgroep 
Kerkstraat van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees richt zich 
met name op de 
ontwikkelingen rond het 
zogenaamde 
'Boerenkoolveldje' tegenover 
het klooster St. Jozef. 
De gemeente Nijmegen wil een 
projectontwikkelaar 
toes~emming geven om op het 
veldje, gelegen tussen de 
huisnummers 38 en 58, zes 
woningen te bouwen. Volgens 
het huidige structuurplan 
zouden dat er zelfs veertig 
mogen zijn, maar de gemeente 
heeft reeds laten weten dat 
aantal "niet wenselijk" te 
vinden. 
De vereniging vindt iedere 
bebouwing ongewenst, omdat 
het terrein in de groene 
bufferzone, die het 
industriegebied van de 
woongebied scheidt, gelegen 
is. 
Om woningbouw op de door de 
gemeente gewenste schaal 
mogelijk te maken is een 
bestemmingsplanwijziging 
nodig. De inspraaktermijn is 
inmiddels verlopen. Het 
gemeentebestuur zal zich nu 
over de binnengekomen 

7 



reacties buigen en het 
'ontwerp bestemmingsplan' 
vaststellen. 
Contactpersoon: G.C.M. van 
Zijl de Jong- Lodenstein 

Blokland 

Of het witte boerderijtje 
naast de Diemerkamp/Blokland 
aan de Bredestraat gesloopt 
wordt, of behouden zal 
blijven is de vraag. Het 
college van B & W heeft de 
gemeenteraad voorgesteld het 
witte boerderijtje aan de 
Bredestraat te slopen, zodat 
daar en op het 
Bloklandterrein drie grote 
landhuizen kunnen worden 
gebouwd. 
Tegen de vereniging en de 
buurtbewoners is verteld dat 
als het boerderijtje blijft 
bestaan, dus als de huidige 
bewoner het koopt, er aan de 
linker- en rechterkant ervan 
een landhuis zal worden 
gebouwd. 
Een keuze tussen deze 
alternatieven heeft de 
gemeente nog niet gemaakt. 
Binnenkort is er een gesprek 
tussen de belanghebbenden. 
Ook de vereniging 
Dorpsbelang Hees zal daar 
bij aanwezig zijn. 
Contactpersoon: Toon v.d. 
Berg. 

Kerkpad 

In de Adviesnota Functionele 
en Ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden 
van Hees wordt niet 
uitgesloten dat de kwekerij 
aan het Kerkpad in de 
toekomst zal worden 
gesloten. Als dit onverhoopt 
zou gebeuren, wordt dit in 
een brief van de werkgroep 

aan het college van B en w 
betreurd. Om in de toekomst 
niet verrast te worden door 
ongecontroleerde 
ontwikkelingen suggereert de 
werkgroep op het terrein van 
de kwekerij een markant 
binnenplantsoen te 
realiseren. Tevens kan 
g~dacht worden aan laagbouw 
op diepe kavels, passend 
binnen de huidige 
identiteit van het Kerkpad. 
Aan het eind van de brief 
merkt de werkgroep nog op 
dat een gemeentelijke 
investering in groen zeker 
geen luxe is in Hees, 
aangezien er momenteel geen 
enkel park binnen de 
dorpskern of ten westen 
daarvan gelegen is. 

Op het beeldbepalende 
terrein van de Villa Rivo 
Torto op de hoek 
Melkweg/Kerkpad wordt geen 
woningbouw gepland. 
In de brief aan het college 
van B & W laat de werkgroep 
weten het hiermee eens te 
zijn. 
Woningbouw zal het zicht op 
en vanuit Rivo Torto ernstig 
aantasten. 
Contactpersoon: Andre 
Jannink. 

Basisschoolvoorziening 

De stichting Rosaseholen 
beraadt zich over het 
voortbestaan van basisschool 
De Zonnewende aan de 
Wolfkuilseweg. 
Het bestuur van de 
vereniging heeft zijn 
verontrusting kenbaar 
genmaakt middels een brief 
aan de stichting 
Rosascholen. 
Sluiting van deze 'gewone' 

8 



school zou een ernstige 
aantasting van het woon- en 
leefmilieu van Hees 
betekenen. Ouders zouden 
voor hun leerplichtige 
kinderen een school buiten 
en zelfs ver buiten de eigen 
wijk moeten zoeken. Temeer 
daar de direct omliggende 
wijken door de gemeente in 
het kader van de sociale 
vernieuwing als 
probleemgebieden zijn 
aangmerkt. 
Ook zou het ontbreken van 
regulier onderwijs een naar 
leeftijd evenwichtige 
bevolkingsopbouw van Hees in 
de weg staan. 
De stichting Rosaseholen 
heeft 

inmiddels aan de ouders van 
de leerlingen laten weten 
dat de Zonnewende in ieder 
geval volgend schooljaar nog 
blijft bestaan. Ook daarna 
is het de bedoeling van het 
bestuur om de Zonnewende, 
ondanks eventuele door de 
staatssecretaris verplichte 
schaalvergroting, te laten 
voortbestaan. 
De huisvesting is echter een 
nog onopgelost probleem. Het 
gebouw komt dit jaar in 
aanmerking voor een 
opknapbeurt. Tegelijkertijd 
wordt bekeken of uitbreiding 
tot de mogelijkheden 
behoort. 
Contactpersoon: Andre 
Jannink. 
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080-776144 

Telefax 080-775620 

Dr. de Blécourtstraat 11 

6541 DD Nijmegen 

.. 

DEKKERS EN ZOON B.V. 
INSTALLATIEBEDRIJF 

Vereniging van 
Nederlandse 
Installatiebedrijven 

Aanleg en onderhoud van: 

- Centrale verwarming 

- Luchtbehandeling 

- Airconditioning 

- Regeltechniek 

- Sanitair 




