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In dit nummer:

* Commissie buigt zich over Hees
* Buurtpreventieproject gestart
* Bericht van de Werkgroepen
* en nog veel meer
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jaar.
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Contributie 1991
De vereniging verzoekt u uw
contributie voor 1991 te
betalen voor zover u dat nog
niet reeds hebt gedaan. Het
minimaal bedrag ad f10,kunt u over maken op
gironummer 349955 van de
Vereniging Dorpbelang Hees,
Uranustraat 20 te Nijmegen,
o.v.v. 'Contributie 1991' en
met vermelding van uw
lidnummer (zie adressering)

Deze betaling is van groot
belang. Danzij 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 u
ongeveer 400 huishoudens in
de wijk Hees. De tarieven
1991 zijn, voor vier
afleveringen:
-Hele pagina f280,-Halve pagina f150,-Kwart pagina f80,U kunt het bedrag over maken
op bovengenoemd gironummer
van de Vereniging. Als u
niet reeds contact hebt
gehad met de penningmeester,
dan zal automatisch met u
contact worden gezocht.
Vele handen maken licht werk
De Vereniging zoekt met
spoed:
-aquisiteurs voor het
verzorgen van advertenties
in de Stenen Bank
-Redactieleden
-tekstverwerkers(sters)
-bezorgers

Voorts diverse deskundigen
waaronder:
-juristen
-milieudeskundigen

SPORT IN HET WEEKEINDE
Heeft u ook zo 'genoten' op
8 en 9 juni van het geschal
uit de luidsprekers van
sportpark Schoonhorst?
Het hele weekeinde werd Hees
weer eens vergast op muziek
en mededelingen omdat
volleybalclub Brakkenstein
zonodig haar Marikentoernooi
moest houden op de terrein
van Blauw Wit
Maar wie van u heeft gebeld
om te klagen over de
overlast? Vaak krijg ik de
indruk, dat velen zich wel
ergeren aan de herrie, die
de sportclubs vooral in het
weekeinde produceren, maar
er verder weinig aan doen.
toch is het zo simpel. Even
zoeken in het telefoonboek
en u hebt het nummer te
pakken van SCH, Blauw Wit of
Nijmeegse Boys. als die
clubs overladen worden met
telefoontjes van mensen, die
het beu zijn ook in het
weekeinde geplaagd te wo rde n
door lawaai, dringt het bij
de besturen miss chi e n eens
door dat ze ons rust moeten
gunnen.
Door de week zitten we toch
al in (eveneens overbodige)
herrie. (Hoelang draait nu
alweer die stenenbreker bij
Boesewinkel? En dan ook nog
van 's morgens vroeg tot 's
avonds half negen!!)
De enige club die iets heeft
gedaan aan beperki ng van de
overlast is Nijmee gse Boys.
Hier heeft men de
luidsprekers zo verplaatst,
dat het geluid van de
woonwijken af is gericht.
Niet dat dat vo lledig hel pc ,
maar het is al een stap i n
de goede richting.
Om nog even t erug te komen
op Brakkenstein. Ik heb
gebeld. Men beweerde toen
dat men een muziekvergu nnin g

had. Ja, toen heb ik het
zondag 's morgens maar
gelaten om nog eens te
bellen. Maar wel drong de
hele zondag de herrie door
tot in de huiskamer. Ondanks
de dubbele ramen en een
afstand van zeker 1.200
meter. Wel was ik blij dat
het geen weer was om buiten
te zitten. Echter, navraag
(helaas achteraf, dus te
laat) leerde dat
a. de volleybalclub geen
muziekvergunnnig had
aangevraagd en
b. men, als de vergunning
verleend was, zondags voor
13.00 uur de luidsprekers
had moeten uitlaten.
Een goede leer voor de
volgende keer dus. Maar
hopelijk ook voor u een
aansporing uw stem te laten
horen tegen de herrie die
sportclubs menen te mogen
produceren, zich niets
aantrekkend van degenen die
geen enkel belang bij de
geleverde muziek,
mededelingen of reclame
hebben.
Telefoonnummers:
Clubhuis Blauw Wit 770754
Clubhuis Nijmeegse Boys
781047
Clubhuis SCH 774142
Rudolf Bohlmeijer
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BUURTPREVENTIEPROJECT GESTART
Op dinsdagavond 28 mei is
het buurtpreventieproject
Hees officieel van start
gegaan. Commissaris Brouwer
was zelf aanwezig om met
koffie en koek het
symbolische startsein te
geven.
Het gaat om een gebied van
155 woningen, begrensd door
de Bredestraat,
Wolfkuilseweg en de
Schependomlaan.
De afgelopen jaren is 25%
van de woningen een of
meerdere malen door
inbrekers 'bezocht'. Het
twee jaar geleden gestartte
project in Neerbosch Oost is
zeer succesvol geweest: Het
aantal woninginbraken daalde
van tien naar een, het
aantal autokraken van 6 naar
5 en het aantal vernielingen
van 9 naar 0.
Het betrokken gebied in Hees
is opgedeeld in zes blokken
waar zes straatcoordinatoren
een belangrijke functie

hebben bij de voorlichting
van de bewoners.
Sico Weering, coordinator
van blok zes, wonend aan de
Ananasstraat 1: "Het gaat om
betrekkelijk eenvoudige
zaken, die allemaal te maken
hebben met een grotere zorg
voor de eigen buurt. Ik stel
op het moment een
voorlichtingsmap samen met
beveiligingsmaatregelen en
spullen die de bewoners zelf
kunnen aanbrengen. En als
iemand een nieuw slot op de
voordeur wil laten maken
weet ik het adres van een
goede timmerman".
Alle bewoners hebben bericht
gekregen van de naam en
adres van hun
straatcoordinator. Het
project wordt begeleid door
de politiemensen Joost Smits
en Berrie Vogels, beide
werkzaam in het district
Midden aan de Muntweg . Zij
zijn bereikbaar onder nummer
272722 .

Attent·
Buurtpreventie
Samen werken aan
een gezellige, veilige en
rustige buurt.
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Hoe beschermen we ons tegen hooikoorts?
Hooikoorts wordt veroorzaakt --~
door stuifmeel van bomen en
grassen. Het is moeilijk om inademing hiervan te voorkomen.
Toch valt er wel iets tegen te
doen. Luffa-Hooikoortstabletten
bieden bij hooikoortsaanvallen
snel uitkomst. Preventief verkleinen LuffaHooikoortsdruppels de kans op een aanval.
Ook bij soortgelijke reacties, veroorzaakt door huisstof, zijn deze middelen
~~~~!l!l!!" werkzaam.
Luffa-Hooik~tten vsr..f. ·.·
Laat u bij ons

adviseren. ~iJ~~'

Uw adres voor

fijner gebak
en een ruime sortering
brood
van de
warme bakker

Friebèr
MOLENWEG 100 · TELEFOON 771882
WINKELCENTRUM "DE MOLENWIEK"

Het adres met
de grootste sortering bonbons

ANAC

tank en service station
Energieweg 100 Nijmegen
I

><

I

Tel.: 080-770870

boksdoornstraat 93 nijmegen

080.446006
tilly gerritsen-van oss
sjanneke boerland
kinderballet

body-line

klassiek ballet

spaans flamenco

jazz-dans

moderne dans

tap - dans

selectie klas

BP AUIORETTE MOLENWEG/V . WIJK
~·10LEt·HJEG 119,
6543 VA NIJMEGEN.
Telefoon 080- 71 54 52

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

Antiek- en Restauratiebedrijf
,,DE SPRONG''
Rivierstraat 229, Nijmegen, tel. 080- 777417, (Toon van den Berg).

STUDIEMIDDAG GROENSTRUCTUUR
Van de heer R. Bohlmeijer
ontving de redactie een
samenvatting en conclusies
van de studiemiddag
'Groenstructuur of
stadsnatuur, perspectieven
in stedelijke gebieden,
toegespitst op Nijmegen'.
De gemeente zegt zich er van
bewust te zijn , dat de
laatste groengebieden in
stad en omgeving gespaard
moeten blijven. Vaak hebben
overheden echter de neiging
andere, (bijvoorbeeld
economische) belangen voor
te laten gaan. Soms verzuimt
men ook de eigen regels te
volgen.
In het geval van illegale
bomenkap aan de Korte
Bredestraat/Planetenstraat
trad de politie niet op,
hoewel de bezwaartermijn nog
maar half verstreken was.
Het stedelijk groen komt
daardoor onder druk te
staan. Een
'groenstructuurplan' of een
'groenbeleidsplan' zou
juridische bescherming
kunnen bieden. Een van de
onderdelen van zo'n plan
betreft de analyse van het
al bestaande groen. Verder
zou het plan kunnen aangeven
wat er aan variatie in de
beplanting mogelijk is.
In het vorige nummer van de
Stenen Bank is de
Ecologische Atlas al

besproken, waarin alle
mogelijke gegevens over
verschillende levensvormen
worden verzameld, op een
rijtje gezet en liefst ook
in kaart gebracht. Hesenaren
die aan de tot standkoming
van deze atlas willen
meewerken, kunnen zich nog
aanmelden bij de heer
Driessen van de afd.
beplanting van de Gemeente
Nijmegen, 080-292777.
Hees, de tuin van Nijmegen
west, is bij uitstek een
wandelgebied. Een deel van
het groen vormt een
bufferzonne ten opzichte van
het industrieterrein. Toch
is Nijmegen-West karig
bedeeld met openbaar groen.
De onderstaande tabel maakt
dat duidelijk.
In vierkante meters per
bewoner bezet Nijmegen-West
de op een na laatste plaats
en laat alleen Nijmegen-Oost
achte':' zich.
Verhoudingsgewijs bestaat
veel van het groen in de
wijk uit sportvelden met in
gemeentelijk jargon
'uniforme beplanting'.
"Wat groen is moet groen
blijven en dient door een
deugdelijk onderhoud in takt
gelaten te worden. Het leefen vestigingsklimaat in
Nijmegen-West wordt hiermee
alleen maar bevorderd",
voegt de heer Bohlmeijer
daar aan toe.

Hoeveelheid groen in Nijmegen per wijk
Stadsdeel openb . groen
sportvelden
abs. %
abs. %
41
82
9
18
Oost
58
Zuid
107 64
34,8
27
57
67
31,8
West
28
12,3
Dukenburg 199 87,7
127 92
11
20
Lindenh.
133 20
Totaal
531 79,6

totaal

m2/bewoner

50
167
85
227
138
667

10
28
20
74
99
36
5

RAADSCOMMISSIE BUIGT ZICH OVER HEES
Op donderdag 20 juni vond in
het gemeentehuis een
openbare vergadering plaats
van de commissie
volkshuisvesting en
stedelijke ontwikkeling. Op
de agenda stonden de
Adviesnota Hees, de
Inspraaknota Hees en de
ontwerpbestemmingsplannen
Schependomlaan / Uranusstraat
(Witte Villa ) en Kerkstraat
(Boerenkoolveldje ) .
Zo'n commissie bestaat uit
een vijftiental
vertegenwoordigers van de
fracties van de
verschillende politieke
partijen. Voorzitter was
wethouder Hornpe. Het is de
bedoeling dat tijdens een
commissievergadering door de
verschillende politieke
partijen commentaar wordt
geleverd op de plannen van
de gemeente.
Als de commissie 'nee' tegen
de plannen zegt, moet het
college van burgerneester en
wethouders deze terugnemen
en bijs~ellen; als de
commissie 'accoord' zegt,
maakt de gemeente er een
definitief bestemmingsplan
van. Dit bestemmingsplan
komt dan aan de orde in de
vergadering van de
voltallige gemeenteraad.
Het is dus een voorronde,
maar wel een belangrijke: in
de praktijk blijkt dat het
zeer moeilijk is om in de
bezaarschriftenronden tegen
dit definitieve
bestemmingsplan nog je
gelijk te halen.
Wethouder Hornpe rnaakte
bekend dat de verbreding van
de Energieweg niet door zal
gaan, omdat er geen subsidie
voor verkregen wordt. Wel
wordt er gewerkt aan

oplossingen voor de
knelpunten en kruisingen op
deze weg.
Ook deelde hij mee dat
woningbouw op het blokland
terein aan de Bredestraat
niet door zal gaan.
De gemeente kreeg van alle
fracties lof toegezwaaid
voor de zorgvuldige wijze
waarop de adviesnota Hees is
samengesteld. Men was tevens
zeer te spreken over de
wijze waarop de gemeente in
de inspraaknota op
verschillende brieven van de
bewoners heeft geantwoord.
De commissieleden hadden
geen bezwaar tegen de bouw
van woningen op het
boerenkoolveldje aan de
Kerkstraat.
De heer Otten van de
vereniging Dorpsbelang Hees
wees de commissie erop dat
de kavels weliswaar meer dan
voldoende lengte hebben,
maar nogal smal zijn. Het
gevaar bestaat dat de zes
woningen zeer dicht opelkaar
komen te staan. Hij
bepleitte tevens er
zorgvuldig op toe te zien
dat de architectuur niet te
eenvormig wordt, zoals het
geval is in de Lievekarnphof.
Met betrekking tot de Witte
Villa waren slechts de
kleinere partijen tegen het
woningbouwplan van de
gemeente: Groen Links , D66
en VVD waren tegen; PvdA en
CDA steunden de wethouder.
Het argrnuent van de PVDA was
nogal zwak: "de
welstandscommissie heeft het
plan goedgekeurd en wij
conformeren ons aan het
oordeel van deze commissie".
Het CDA was van mening dat
er meer woningbouw in
Nijmegen moet komen in de
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Uw warme bakl<er

WESSELING
KORTE BREDESTRAAT 26

TEL: 771659

Nijmegen
LANGE HEZELSTRAAT 31

TEL: 226124

WIJNHANDEL- SLIJTERIJEN
CADEAU-BOUTIQUE
AL MEER DAN 65 JAAR
EEN VERTROUWD ADRES
IN NIJMEGEN EN HEES

MOLENWEG 104 NIJMEGEN-HEES, TEL. 771100

wat duurdere particuliere
sector en dat dit plan in
deze behoefte voorziet. De
argumentatie van
woordvoerder Winters was
weinig genuanceerd. Immers,
de vereniging is niet tegen
woningbouw zondermeer, maar
wel tegen de kolossale vorm
waarin dit op het terrein
van de Witte Villa dreigt te
geschieden.

Over een ding waren alle
commssieleden het eens:
"Hees is geen open
monument". Het bestuur van
de vereniging denkt na over
de mogelijkheden om de
gemeenteraadsleden alsnog
ervan te overtuigen dat het
op het terrein van de Witte
Villa anders kan.

INFORMELE BORREL VOOR HESENAREN
In ons vorige nummer meldden
we al dat er een initiatief
is tot het houden van een
maandelijkse borrel voor
Hesenaren. Deze zou gehouden
gaan worden in Zaal Juliana
aan de Schependomlaan.
Overleg tussen initiator
Cees van Veldhuizen, tevens
bestuurslid van de
vereniging Dorpsbelang Hees

en uitbater Peters van
Juliana heeft nog geen
definitieve data opgeleverd.
Juliana heeft weining
avonden vrij.
Reden om de eerste avond in
ieder geval pas na de
zomervakantie plaats te
laten vinden. Ondertussen
wordt er druk verder
gepuzzeld.

PUINBREKER BOESEWINKEL
De openbare vergadering
waarop de ter visie legging
van de nieuwe
afvalstoffenwetvergunning
voor het bedrijf Boesewinkel
aan de Energieweg bekend
gemaakt zou worden, heeft
ambtelijke vertraging
opgelopen en is uitgesteld.
De firma Boeswinkel heeft
bij de provincie Gelderland

een aanvraag ingediend voor
het gebruik van de
puinbreker voor circa twaalf
weken per jaar. Het bestuur
van de Vereniging
Dorpsbelang Hees heeft
inmiddels een brief aan de
provinciale commissie Lucht
en Geluid geschrev2en over
de geluidsoverlast die de
stenenbreker produceert.

BERICHT VAN DE WERKGROEPEN
Kerkpad e.o.
In een reactie op de brief
die de werkgroep Kerkpad aan
de gemeente op 19 februari
heeft geschreven, stelt de
gemeente dat:
* Het Kerkpad zal worden
behoed voor ongecontroleerde
bebouwing. Ook op het
terrein van Rivo Torto zal
niet worden gebouwd.
* Enige hinder van

rijschoolauto's
onvermijdelijk is, omdat
Nijmegen voor rij-examens
een centrumgemeente is. Als
gevolg daarvan worden in
Nijmegen rij-examens
afgenomen en veel rijscholen
rijden met hun cursisten
vaste examenroutes.
Witte Villa
Tijdens de vergadering van
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de raadscommissie
Volkshuisvesting en
Stedebouw ( zie ook elders in
dit blad ) hield de heer
Brinkman namens de werkgroep
een glashelder betoog tegen
de geplande nieuwbouw op het
terrein van de Witte Villa.
De heer Brinkman vroeg zich
af waarom het college niet
wil dat er in het pand
kantoren worden gevestigd.
Immers, de uitgeverij in
villa De Beuken is een goed
voorbeeld van een geslaagde
integratie van een
kantoorfunctie in de
omgeving.
Tevens achtte de heer
Brinkman het volledig
ridicuul dat de gemeente de
projectontwikkelaar toestaat
'ter financiele compensatie'
aanvullende
appartementenbouw op het
terrein te realiseren.
Als een groot
projectontwikkelaar een
dergelijk pand koopt, dient
deze de financiele risico's
zelf te dragen en niet af te
wentelen op de Hese
gemeenschap.
Het laaste argument dat de
heer Brinkman in de strijd
wierp was van
stedebouwkundige aard. "Als
er twee
appartementencomplexen komen
met een nokhoogte van 13
meter, dan wordt de Witte
Villa volledig ingepakt", zo
stelde de heer Brinkman.
Blokland
Provinciale Staten heeft
woningbouw op het terrein
van Blokland aan de
Bredestraat verboden. De
grond ligt volgens
Provinciale Staten te dicht
{vijftig meter ) bij een
gebied met agrarische
doeleinden.
De normen voor de bouw in
agrarische gebieden zijn

onlangs door de provincie
verscherpt.
Basisschoolvoorziening
De stichting Rosaseholen
beraadt zich ov .r het
voortbestaan van basisschool
De Zonnewende aan de
Wolfkuilseweg.
Bij het ter perse gaan van
dit nummer was er nog geen
definitieve beslissing
genomen. Meer hierover in de
volgende aflevering.
Kerkstraat
Een bijeenkomst eind mei
voor bewoners van de
Kerkstraat gaf een magere
opkomst te zien. De drie
aanwezigen besloten na de
zomervakantie opnieuw een
bijeenkomst te organiseren
en dan te praten over
gerichte onderwerpen.
Een rondje brainstormen
leverde de volgende
mogelijke gesprekspunten op:
* Geluidswal Energieweg.
* Bouwplannen op het terrein
van het voormalige klooster
aan de Dennenstraat.
* Verkeerssituatie als de
parkeerplaats2n bij de
sportvelden langs de
Energieweg vervallen.
* Wat denken de bewoners
zelf van hun woonomgeving.
De mening van de vereniging
Dorpsbelang Hees wordt niet
klakkeloos overgenomen. Zo
stonden de aanwezigen
bijvoorbeeld niet afwijzend
tegenover de
woningbouwplannen op het
boerenkoolveldje.
* Liever de Kerkstraat haar
eigen karakter laten
behouden, dus wat rommelig.

Mocht blijken dat ook
volgende keer de opkomst
minimaal is, dan zal de
werkgroep zich serieus
afvragen of ze wel
bestaansrecht heeft.
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HOTEL-CAF8-RESTAURANT

J~
A. W. G. PETERS

grote en kleine zalen
voor bruiloften, recepties en
verenigingsfeesUtn,

cuu~tekencle verzorging

tevens biljartzaal met

van

twee biljarts

kolliet a/el~

diner~ en

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

SPECIAALZAAK IN:

•
•
•

Luxe en huishoudelijke artikelen
Tuinmeubelen
Speelgoed

* Siersmeedwerl<
* Licht constructiewerl<
* Hel<werl<en
* Laswerl<en
*RIJWIELEN
TOUR en SPORT
BATAVUS
JUNCKER
SPARTA
RIVEL

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

SCHEPENDOMLAAN 63, NIJMEGEN, TELEFOON 080-770771

080-776144
Telefax 080-775620
Dr. de Blécourtstraat 11
6541 DO Nijmegen

DEKKERS EN ZOON B.V.
INSTALLATIEBEDRIJF

Aanleg en onderhoud van:
- Centrale verwarming
- Luchtbehandeling
- Airconditioning
- Regeltechniek
- Sanitair
Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven

