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De Stenen Bank wordt 
uitgegeven door de 
Vereniging Dorpsbelang Hees 
en verschijnt vier keer per 
jaar. 
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Schependomlaan 32 
6532 RM Nijmegen 

Redactieleden: 
Billy Gunterman 
tel. 770239 
Juul Hilten 

Wim Mulder 
tel. 784733 
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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 

T. Bögels 
penningmeester 
Uranusstraat 20 
tel. 785999 

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

B. Gunterman 
bestuurslid 
Ananasstraat 8 
tel. 770239 

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 



Toren Petruskerk opgeknapt 

Wandelaars door Hees die de 
Petruskerk aan de 
Schependomlaan passeren 
zullen ongetwijfeld opmerken 
dat de kerktoren een flinke 
opknapbeurt heeft ondergaan. 
Om te vernemen wat er 
precies is gebeurd, spraken 
we met de heer G.H. Jansen, 
scriba van de Wijkgemeente 
West van de Hervormd
Gereformeerde Kerk Nijmegen . 
De werkzaamheden, die het 
karakter hadden van een 
restauratie of groot 
onderhoud , waren gericht op 
het vervangen van kapotte en 
vergane stenen en het geheel 
nieuw voegen van de toren. 
Verder zijn de galmgaten 
hersteld en ontoegankelijk 
gemaakt voor duiven. Dit 
werk, dat is uitgevoerd door 
een bedrijf uit Dinxperlo 
heeft vele weken in beslag 
genomen. 
Overigens zijn in het 
verleden wel ingrijpender 
restauraties aan het gebouw 
verricht. In 1882 werd de 
laag pleisterwerk 
verwijderd , die tot dan toe 
kerk en toren bedekte en in 
1946 werd oorlogsschade aan 
het middenschip en het koor 
hersteld . Tevens werden toen 
twee zijbeuken toegevoegd . 
Het hele gebouw, daterend 
uit het midden van de 
zestiende eeuw staat onder 
Monumentenzorg. Toren en 
kerk hebben 

verschillende eigenaren: de 
toren behoort aan de 
gemeente Nijmegen , de kerk 
zelf, die met haar gunstige 
ligging een centrale funct i e 
voor heel Hees beoogt , is 
eigendom van de Hervormde 
Kerk. 
Bijgaande foto van het werk 
aan de Petruskerk is gemaakt 
door J.H . Lintsen 

Nieuwe inrichting sportpark 

In september is er door de 
Heidemij hard gewerkt om het 
nieuwe voetbalveld op het 
voormalige terrein van 
Blokland aan te leggen. Op 
dit moment is het nieuwe 
veld al aardig groen . Om nu 

precies te weten wat er a l 
zo verandert , heb ik contact 
op genomen met 
de afdeling Bepl antingen van 
de Gemeente Nij megen. Het 
relaas vindt u hier onder . 
Op bijgaande kaart zijn 
zowel bestaande a l s 
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toekomstige voorzieningen 
ingetekend. 

1. Het derde veld wordt na 
het voetbalseizoen 
opgeheven . Deze grond wordt 
deel van het bedrijfsterrein 
wat verder nog de wei , de 
vroegere akker, de . 
volkstuinen en een deel vasn 
de boomgaard zal omvatten . 
Bedrijven die hier komen 
z i jn: verhuisbederijf 
Verkroost met opslag van 
inboedels , het gefuseerde 
bedrijf van Key en Van der 
Venne Van der Sluis en een 
garage van de Zuidooster . 
2 . De twee heuvels (H) 
tussen het derde veld en het 
c l ubhuis van Nijmeegse Boys 
worden ontdaan van de 
heester . Men gaat hier gras 
i nzaa i en. De uiteindelijke 
bedoe l ing is dat dit een 
bloemenwei wordt. De bomen 
blijven staan. 
3 . Het oefenveld wordt 
uitgebreid met het grasveld 
er achter. 
4. Aan de noordkant (zie 
noordpijl ) van het nieuwe 
veld staan twee grote bomen 
die gelukkig gehandhaafd 
kunnen blijven. De 
groenstrook tussen het 
oefenveld en het nieuwe veld 
wordt weggehaald. Alle bomen 
die daar staan hebben in de 
afgelopen tijd het loodje 
gelegd. Hier en daar zullen 
trouwens nieuwe bomen worden 
geplant , die weg moeten 
wegens de aan l eg van de 
Brabantse Poort . 
5 . Ook aan de noordkant van 
het nieuwe veld komt een 
vijver en een talud met een 
kruidenrijke vegetatie. 
6. De scheiding tussen het 
sportpark en het 
bedri j fsterrein (aangegeven 
met een stippellijn) wordt 
voorzien van een brede 
strook heesters. 
7 . Het pad dat over de 

heuvel loopt naar de 
k l eedkamers (K) zal daar 
stoppen. Het was in eerste 
instantie de bedoeling dat 
er een doorloopmogelijkheid 
kwam langs de vijver en 
langs het terre i n van 
Swijtink naar de Energieweg. 
De voetbalclubs hadden daar 
bezwaar tegen omdat de 
welpen gevaar liepen 
aangereden te worden door de 
fietsers en bromfietsers die 
van dat paj gebruik maken. 
Ik kon op grond van mijn 
ervaringen zeggen dat dat 
argument nergens op sloeg . 
(Brom)fietsers zie je er 
alleen maar op werkdagen 
tijdens de spits en dan nog 
maar enkelen. De welpen 
lopen eerder gevaar van de 
weg te worden gereden door 
hun eigen vriendjes o f door 
ouders die hun zoontje 
zonodig voor de deur van het 
clubhuis moeten brengen met 
de auto . 
Men erkende, dat verzuimd is 
met de bewoners in de buurt 
overleg te plegen en mijn 
bezwaar tegen de afsluiting 
werd zeer positief 
opgenomen. Wellicht komt er 
alsnog een oplossing . Per 
slot van zake heeft men dan 
een leuke wandelroute : 
Wolfkuilseweg-Bredestraat
Sportpark-Energieweg
Wolfkuil se~1eg. 

Tot slot nog iets over hoe 
een bloemenrijke 
kruidenvegetatie tot stand 
komt: als op een stuk grond 
alleen maar van tijd tot 
tijd gemaaid wordt en het 
maaisel wordt afgevoerd , 
verarmt de grond. Immers om 
te kunnen groeien gebruiken 
planten de meststoffen uit 
de grond. Er zijn echter tal 
van wilde planten di e juist 
met heel 11einig 
voedingsstoffen toekunnen. 
De meeste van die planten 
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bloeien de hele zomer of een 
deel daarvan rijkelijk. 

Als men het systeem van 
verarming van de grond 
jarenlang toepast, zal de 
rijkdom aan bloeiende wilde 
planten toeneme n. Het is 
gewoon een kwestie van 
geduld. 

In het begin lijkt het een 
rommeltje met slechts enkele 
overheersende planten, maar 
na enige jaren verdwijnen 
die vanzelf om de eenvoudige 
reden dat er niet meer 
genoeg voedsel in de grond 
zit. Dan komen vanzelf 
andere planten daarvoor 
terug en in grotere 
verscheidenheid. Deels 
doordat de zaden daarvan 
toch nog in de grond 
aanwezig waren, maar jaren 
de kans geen kans hadden te 
concurreren met ' sterkere ' 
broeders , deels door 
overgewaaid zaad. 

Nog even een paar andere 
zaken. Als u dit leest moet 
het gedaan zijn met de 
lawaai-overlast van 

Boesewinkel . Het bedrijf 
wordt overgenomen en de 
puinbreker zou (volgens mijn 
zegsman bij de provincie) 
niet meer terugkeren. Ook 
loopt er een 
vergunningenprocedure voor 
KNP voor wat betreft 
geluidsoverlast. (Nu nog 
sommige 
voetbalverenigingen) . De 
nieuwe vest iging van 
Smitdraad op het 
industrieterrein 
Westkanaaldijk is voor Hees 
bijzonder ongunst ig. 
Aangezien de overheersende 
windrichting zuidwest is, 
zal veel van de stank naar 
Hees waaien. Volgens milieu
inspecteurs van de gemeente 
moet het bedrijf in staat 
zijn (en wordt daar door 
middel van een 
hinderwetvergunning op 
vastgepind) stankloos te 
produceren. Helaas is ons al 
enige keren gebleken dat er 
toch stank wordt 
geproduceerd. Klachten 
hierover richten aan de heer 
Calen, tel. 080-292875 
(tijdens kantooruren) 

R. Bohlmeijer 

Bezwaarschrift Witte Villa 

Op 19 september heeft het 
bestuur van de vereniging 
Dorpsbelang Hees een 
uitvoerig bezwaarschrift aan 
de gemeente verzonden 
aangaande de bouwplannen op 
het terrein van de Witte 
Villa, hoek 
Schependomlaan/Uranusstraat. 
De hoogte van de geplande 
zijvleugels dient volgens de 
vereniging belangrijk lager 
te zijn dan die van de 
beeldbepalende Witte Villa. 
Tevens tekent de vereniging 
bezwaar aan tegen de 

bebouwingsgrens die wordt 
gehanteerd en tegen het niet 
legaliseren van de bestaande 
negen bungalows op het 
terrein . 
Overige bezwaren richten 
zich tegen onvolledigheden 
in het 
plan op het gebied van 
parkeermogelijkheden en 
geluidsoverlast. Tenslotte 
zegt de verenigi ng niet 
tevreden te zijn over de 
inspraakmogelijkheden bij de 
totstandkoming van het 
bestemmingsplan. 
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Hoe beschermen we ons tegen hooikoorts? 

Vcrkrijgbaar bij : 

Hooikoorts wordt veroorzaakt 
door stuifmeel van bomen en 
grassen. Het is moeilijk om in
ademing hiervan te voorkomen. 

Toch va lt er wel iets tegen te 
doen. Luffa-Hooikoortstablctten 

bieden bij hooikoortsaanvallen 
snel uitkomst. Preventief vcrkleinen Luffa
Hooikoortsdruppels de kans opeen aanva l. 

Ook bij soortge lijke reacti es, veroor
zaakt door huiss tof, zijn deze middelen 

Luffa-Hooikoorts1abletten vs~ 
"'"""""" 

werkzaam. 
Laat u bij ons 

adviseren .•. 

--VS~I ZORCT DAT HO,\ IEOI'Afl \I E WERKT ---

drogiSten I 
homoeopdthte U ( __ 1.1 •••• rr 
reform ~ 11~ 
krutden 

Molenweg 38 · Nijmegen · Telefoon 770348 

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 

' ' 

Bezwaarschrift plan Kerkstraat 

Eveneens op 1 9 sept ember 
heeft de vereniging een 
be zwaarschrift aan de 
gemeente verzonden over heL 
bestemmingsplan Kerkstraat. 
Het gaat hier om de geplande 
bouw van zes woningen op het 
zogenaamde boerenkoolveldje 
tegenover het pas 
gerenoveerde klooster. 

De bezwaren spitsen zich toe 
op de bebouwingsgrens, de 
bebouwingsdichtheid en de 
gevolgde procedure. Als er 
zes woningen op zeer korte 
afstand van de Ke rkstraat 
worden gebouwd, ontstaat er 
een blok nieuwbouw dat de 
Kerkstraat voor het oog in 
tweeën zal de len. Als 

oploss ing geeft de 
vereniging aan om de 
bebouwingsgren s dieper naar 
ac hteren te schuiven of in 
plaats van zes vrij dicht op 
e lkaar staande en dus 
goedkopere won ingen , drie of 
vier duurdere woningen te 
rea l iseren , die op ruimere 
afstand van e lkaar staan. 
Dit past beter in het 
karakteri stieke beeld van de 
Kerkstraat. 
Ook hi er i s de procedure die 
de gemeente vo lgt niet 
correct geweest. De gemeente 
had toegezegd alvorens met 
bouwplannen als deze te 
komen eerst een besluit te 
nemen over het totaalplan 
Hees. Dit is niet gebeu rd . 

Bezwaarschrift tegen ammoniak-opslag bij 
Eponcentrale 

De Eponcentra l e heeft een 
hinderwetvergunning 
aangevraag voor de opslag 
van a mmoniak bij de centrale 
aan de Weurtseweg. De 
vereniging heeft op 13 
september bij de provincie 
bezwaar h iertegen 
aangetekend. 

De opslag en aanvoer van 
deze stof brengt geweldige 
ri sico ' s voor de He senaren 
met zich mee. Bi j 
calamiteiten krijgt Hees 
direct te maken met 

dodelijke ga swo l ken. In het 
bezwaa r schrift wordt 
gevraagd de ammoniak niet 
pe r tankauto te vervoeren. 
Tevens worden vragen gesteld 
over veiligheidsmaatregelen 
bij ongeva llen met de 
ops l agtanks. Met dit 
bezwaarschrift zet de 
vereniging kracht bij de 
bezwaren van de gemeenten 
Njmege n en Beuningen die 
zich tot het uitertse tegen 
deze opslag zullen 
verzetten . (Zie Ge l der l ander 
3-10-1 991 ) 0 

Zwembad West wordt geen tropisch 
zwemparadijs 

Al s he t aan di rec teur Guus 
Kroon ligt, krijgt zwembad 
We st een n ieuw recreatief 
bad met een bass in in een 
banaanvorm va n circa 250 

vierkante meter . Ook moet 
het bad ~1at meer 
ontspannende voorzien ingen 
krijgen , zoals een 
re l axru i mte. De totale 
kosten van de uitbreiding 
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schat Kroon op vier miljoen 
gulden. Volgens wethouder 
Buitenhuis is er echter geen 
geld voor de uitbreiding van 
het bad. 

Jaarlijks legt de gemeente 

al 1,8 miljoen gulden op de 
baden Oost en West toe . 
Buitenhuis raadt de mensen 
die tropisch willen 
spartelen aan naar de baden 
in Arnhem-Zuid , Beuningen, 
Oss en straks Wijchen te 
gaan. 

Bredestraat wordt 'Bredelaan' 

Bewoners van de Bredestraat 
zijn een actie gestart om in 
hun voortuinen een serie 
laanbomen te planten. De 
situatie op de Bredestraat, 
tussen de Voorstadslaan en 
de Rivierstraat, maakt het 
niet mogelijk dat er bomen 
geplant worden in de 
trottoirs. 
Deze zijn daarvoor te smal 
en er liggen diverse kabels 
en leidingen onder waarop 
geen bomen geplaatst mogen 
worden. 
De keuze van de bewoners is 
gevallen op de Robinia 

Even voorstellen: 
Tito de Alencar 

Beste Hesenaren, 
Mogen we ons even 
voorstel l en. We werken met 
z'n dertigen op de zolder 
van de Brasilhoeve. 
Misschien kent u die wel, de 
witte boerderij aan het 
Kerkpad. Meestal staan er 
heel wat fietsen. Op het 
bord naast de deur staat te 
lezen: 'Tito de Alencar; 
stichting voor N.O. 
Brazilie. 

Tito de Alencar was de naam 
van een Dominicaanse 
studentenleider die tegen de 
dictatuur streed toen 
militairen het land in hun 
greep hadden ('64-'8 5). Hij 
werd gevangen genomen, 
gemarteld, verbannen uit 

Pseudo Acacia Frisia (!). De 
boom is bij aanplant reeds 
twee à drie 
meter hoog en kan onder 
gunstige omstandigheden 
vijftien meter worden. Hij 
heeft een luchtige kroon en 
geveerde lichtgroene 
bladeren waardoor veel licht 
doorgelaten wordt. 
Hij groeit sne l zodat de 
bewoners geen twintig jaar 
hoeven te wachten om te 
genieten van het beoogde 
effect. Een boomkweker plant 
de Robinia ' s voor vijftig 
gulden per boom. 

ZlJn vaderland en heeft op 
28-jarige leeftijd een einde 
aan zijn leven gemaakt 
(1974) . Hij staat in 
Brazilie bekend als 'Frei 
Tito ' (broeder Tito), een 
symbool van de strijd tegen 
het onrecht. 
Tito kwam uit het 
noordoosten van Brazilie, 
heden de armste regio van 
het land. Dat is niet altijd 
zo geweest. In de 16de en 
17de eeuw werd hier veel 
geld verdiend met de 
productie van ruwe 
rietsuiker, ook de West 
Indische Compagnie pikte 
daar destijds een graantje 
van mee toen de plantages 
korte tijd op de Portugezen 
werden veroverd . Later toen 
in het zu iden van 
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grote en k leine za len 

voor bruiloften, recepties en 

teve ns biljartzaal met 

twee biljorto 

SCHEPENDOMLAAN 94 
HEES-NIJMEGEN 
TELEFOON 080-77 18 78 
BIJ GEEN GEHOOR 080-770751 

SPECIAALZ AAK IN : 

• Luxe en huishoudelijke artikelen 
• Tuinmeubelen 
• Speelgoed 

NIJMEG EN CENTRUM BROERSTRAAT 25c 
WINKELCENTRUM DUKENBURG 
BEUNINGEN , JULIANAPLEIN 

A. W. G. PETERS 

CUitóteke,.,de 11erzorgi111J 

11a11 di11eré e11 

ko/l ieta jelë 

* Siersmeedwerl< 
* Licht construct iewerl< 
* Hel<werl<en 
* Laswerl<en 

*RIJWIELEN 
TOUR en SPORT 

BATAVUS 
JUNCKER 

•~ ~SPARTA 
~w ",H 

NIEUW: maart '89, GROESB EEK sCHEPENDOMLAAN 63. NIJMEGEN. TELEFOON OB0-770771 

Brazilie de goudwinning , de 
koffiecultuur en later de 
industrie opkwam , verschoof 
het economisch zwaartepunt. 
Het volk in het noordoosten 
werd gegeseld onder steeds 
terugkerende droogtes en 
onder de duim gehouden door 
grootgrondbezitters. 

Ook nu Brazilie een 
geindustrialiseerd l and is , 
is de grootgrondbezitter 
niet verdwenen. Maar de 
armen beru sten niet l anger 
in hun l ot . Ze richten eigen 
organ i saties op om hun 
belangen te verdedigen. 

Landarbeiders richten 
vakbonden op , de inheemse 
volken hebben zich verenigd 

in een unie en er is ook een 
straatkinderenbeweging . 
Stichting Tito de Alencar 
geeft financiele steun aan 
die groepen, zodat zij op 
eigen kracht kunnen werken 
aan de verbetering van hun 
bestaan . Het gaat om kleine 
projecten. Iedere week l igt 
er weer een nieuwe 
projectaanvraag op de 
deurmat . Bijvoorbeeld van 
een wijkvereniging die een 
opleidingscentrum begint , 
waar jongeren werkervaring 
op kunnen doen. Of een 
vissersfederatie die een 
manifestatie over de 
vervuiling van zee en 
rivieren wil organiseren . 
Wordt de aanvraag 
goedgekeurd dan gaan we op 
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ANAC 
tank en service station 

Energieweg 100, Nijmegen, Tei.:OB0-770870 

boksdoornstraat V3 nljmegen 

080.448008 

tllly gerrltsen-van oss 

sjanneke boerland 

kinderballet 

klassiek ballet 

jazz-dans 

tap-dans 

body -li ne 

spaansflamenco 

moderne dans 

selectie klas 

BP AUIORETIE MOLENWEG/V.WIJK 
MOLENI..JEG 119, 
6543 VA NIJMEGEN. 

zoek naar een donateur. Bij 
voorkeur organisaties die 
verwant zijn aan de 
Braziliaanse counterpart. Zo 
heeft basisschool de 
Zonnewende geld ingezameld 
om een Braziliaans schooltje 
aan een fornuis , koelkast en 
tuingereedschap te helpen. 
De tuinbouwschool aan de 
Energieweg heeft een donatie 
gegeven voor een 
bijenproject en zo zijn er 
veel meer gulle gevers. 
Op scholen verzorgen we 
gastlessen en workshops, 
meestal in het kader van een 
actie. 
We volgen de actualiteit in 
Brazilie op de voet. 
Daarvoor lezen we 
Braziliaanse kranten en 
tijdschriften, vertalen die 
en slaan ze op in het 
documentatiesysteem. Over 
bepaalde onderwerpen zijn 
informatiepakketten gemaakt: 
Brazilie algemeen; 
Noordoosten algemeen , 
Amazonie/Indianen; 
goudwinning; Chico Mendes en 
ontbossing. Een infopakket 
over straatkinderen is in 
voorbereiding . 
Omdat er in de krant niet 
zoveel over Brazilie 
verschijnt en al helemaal 
niet over het noordoosten, 
geven we een veelzijdig 
tijdschrift Mandacaru uit. 
Voor Braziliekenners is een 
bul l etin 'Boletim Brasil ' in 
de maak, dat de actualiteit 
op de voet volgt. 
Al le gelden die voor 
projecten bijeengebracht 
worden, gaan voor 100 % naar 
Brazilie. Het geld voor de 
organisatie zelf komt uit 
een vr i endenkring die voor 
een richtbedrag van f100 ,
per jaar het kantoor 
draaiende houdt. Voorts 
verkopen we handgemaakte 
wens-en kerstkaarten uit 
Brazilie. 

Sinds kort huren we een 
kantoorruimte in Recife , de 
grootste stad van het 
noordoosten. Onze 
vertegenwoordiger daar houdt 
contact met de projecten, 
verzamelt actuele 
informatie , zoekt naar 
nieuwe Braziliaanse 
producten en is 
aanspreekbaar voor de mensen 
die met hulp van ons in 
Brazilie zijn . 
Om het grote verloop binnen 
onze 
vrijwilligersorganisatie 
tegen te gaan, willen we 
binnen enkele jaren een kern 
van drie tot vijf vaste 
mensen formeren. Als eerste 
aanzet zijn er nu twee 
werkervaringsplaatsen , 
betaald door het 
arbeidsbureau. De ene plaats 
is voor de 
vertegenwoordiging in 
Recife, de andere is 
vergeven aan ondergetekende 
voor de onderwijsprojecten. 
Misschien komt tijdens het 
lezen de vraag bij u op 
'hier wil ik meer van 
weten ' . Kom bij ons onder 
het genot van een kopje 
koffie of thee een praatje 
maken . Pak gerust de 
telefoon en maak een 
afspraak. Wij van onze kant 
zitten trouwens ook wel eens 
verlegen om een goede raad 
of een beetje hulp. 

Noteert u alvast dinsdag 10 
december. Dan organiseren we 
in de Brasilhoeve een 
informatie-avond voor de 
buurt. Indien u 
belangstelling heeft, geef 
het dan even door . Ons 
telefoonnummer is 080-
780750. 
Ook namens mijn collega ' s de 
hartelijke groeten en komt u 
snel eens langs, 

Ron Milder 
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Uw warme bakker 

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 NlJMEGEN EN HEES 

MOLENWEG 104 NIJMEGEN-HEES, TEL. 771100 

Vereniging Stedelijk Leefmil ieu 

In oktober is er in Nijmegen 
een nieuwe vereniging 
opgericht met als doel: 'De 
handhaving danwel 
bevordering van een goed 
leefmilieu in de meest 
algemene zin van het woord 
en behartigen van de 
belangen van haar leden op 
gebieden van leefmilieu, 
groen en milieubeheer. 
De vereniging is ontstaan 
nadat er contacten werden 
gelegd tussen personen uit 
verschillende wijken en 
buurtgroepen die allemaal in 
hun eigen omgeving bezig 
z ijn met acties tot behoud 
van een goed woon- en 
leefklimaat. 
Vele zaken overlappen 
elkaar , zoals groenzones en 
bijvoorbeeld behoud 
ofverbetering van het 
Goffertpark. 
De nieuw opgerichte 
vereniging wil de mensen uit 
de diverse werkgroepen met 
elkaar in contact brengen en 
hu l p bieden waar nodig. Ook 
kan deskundigheid gebundeld 
worden. Er bestaan eveneens 
contacten tussen de 
vereniging 

en de universiteit, zodat 
eventueel geput kan worden 
uit de kennis van de 
studierichting milieukunde. 
Het is de bedoeling dat 
alleen personen lid kunnen 
worden van de vereniging. De 
contributie bedraagt f5,
per jaar en de eerste 
bijdrage is geldig tot 1993. 
Er is inmiddels een 
communicatiegroep opgezet 
waarin vertegenwoordigers 
uit de wijken zitting hebben 
met als doel de knelpunten 
in 'de stad te 
inventariseren. Namens de 
Vereniging Dorpsbelang Hees 
is mevr. M. Baak-De Nie 
afgevaardigde voor dit 
overlegorgaan. De vereniging 
zelf kan geen lid worden. 

Wie belangstel ling heeft 
voor de vereniging kan zich 
opgeven bij M.J. Willems , 
Leeuwstraat 23 , 6531 RN 
Nijmegen , tel. 080 - 562634. 
De vereniging geeft ook een 
magazine uit voor de leden. 
Een eerste exemplaar is 
verkrijgbaar bij mevr . M. 
Baak-De Nie , Uranusstraat 
39 , tel. 080-770921. 

Bouwplan Dominicusterrein 
Tijdens een gemeentelijke afwisselende won i ngtypes op 
inspraakbijeenkomst op 1 ruime kavels. Ook wil de 
oktober jl. hebben bewoners buurt graag een aantal 
rond het terrein van het vrijstaande woningen gebouwd 
voormalig Dominicus College zien , hetgeen de 
nog eens hun wensen naar verkoopbaarheid van de 
voren gebracht . De overige huizen naar 
vereniging Dorpsbelang Hees verwachting zal bevorderen. 
stuurde kort daarop een 
schriftelijke reactie. 
Bezwaren blijken er met name 
te bestaan tegen de door de 
gemeente gep l ande 
appartementenbouw. De 
voorkeur wordt gegeven aan 

Voorts wordt aangedrongen 
maatregelen om de 
monumentale kape l, die nu 
aantrekkelijk object voor 
vanda l en is, te behouden . 

op 
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080-776144 

Telefax 080-775620 

Dr. de Blécourtstraat 11 

6541 DD Nijmegen 

DEKKERS EN ZOON B.V. 
INSTALLATIEBEDRIJF 

11 Vereniging van 
Nederlandse 
Installatiebedrijven 

Aanleg en onderhoud van: 

- Centrale verwarming 

- Luchtbehandeling 

- Airconditioning · 

- Regeltechniek 

- Sanitair 




