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De Stenen Bank wordt 
uitgegeven door de Vereniging 
Dorpsbelang Hees en verschijnt 
vier keer per jaar. 

Redactie-adres: 
Schependomlaan 32 
6532 RM Nijmegen 

Redactieleden: 
Billy Gunterman 
tel. 770239 
Wim Mulder 
tel. 784733 
Egon Wegh 
tel. 789414 

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 1992 
De vereniging verzoekt u uw 
contributie voor 1992 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 1992' 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 1992 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 

Buslijn door Hees afgeblazen 
Een bliksemactie door bewoners 
van de Voorstadslaan, 
Schependomlaan en 
Wolfkuilseweg heeft eind 
februari succes gehad. De 
gemeente heeft de route van 
een nieuwe buslijn 
Brakkenstein-centrum
Beuningen, die volgens plan 
door genoemde straten moest 
gaan lopen, op het laatste 
moment veranderd en geleid 
over de Industrieweg en 
Energieweg. 
De wijze waarop de gemeente de 
aanwonenden van de komst van 
de buslijn op de hoogte 
stelde, had veel weg van een 
overvalstactiek . Op 
woensdagavond viel een 
uitnodiging in de bus voor een 
hoorzitting op donderdagavond: 
nog geen 24 uur later. Geen 
wonder dat de gebrekkige 
inspraakprocedure tot de 
belangrijkste grieven 
behoorden die bewoners tijdens 
de zitting in het stadhuis aan 
de raadscommissie Milieu 
lieten horen. Ook de 
vereniging Dorpsbelangen Hees 
mengde zich in de discussie. 
Een fax met het verzoek de 
hoorzitting uit te stellen 
vond geen gehoor. Om geen 
rijkssubisidie voor het nieuwe 
buslijnennet mis te lopen 
moesten er snel beslissingen 
worden genomen, zo liet 
wethouder Wijnia weten . 
Om toch nog zoveel mogelijk 
insprekers hun zegje te laten 
doen, kreeg de hoorzitting een 
week later een vervolg. Bea 
van Zijll de Jong-Lodenstein 
voerde er namens de vereniging 
Dorpsbelang Hees het woord. 
Aansluitend werden door de 
commissie knopen doorgehakt. 
De tijd tussen beide 

inspraakavonden werd door de 
straatbewoners nuttig gebruikt 
door de bezwaren tegen de 
komst van de bus nog eens op 
papier te zetten en 
handtekeningen te verzamelen. 

De belangrijkste argumenten 
die de tegenstanders van de 
nieuwe buslijn aanvoerden 
waren: 
* De Schependomlaan en 
Voorstadslaan zijn niet 
ingericht op geregeld 
busverkeer. 
* Er is met de gemeente al 
eens gesproken over 
snelheidsbeperkende 
maatregelen . Daarvan is bij de 
komst van een bus geen sprake 
meer. 
* De verkeersdruk op de beide 
wegen is al erg groot: 
sluipverkeer, leswage ns en 
lesvrachtwagens te over 
* Bussen brengen overlast met 
zich mee in de vorm van 
lawaai, stank en trillingen. 
* Er is geen behoefte aan een 
extra buslijn in Hees. Aan de 
instapmogelijkheden op de 
Molenweg en Energieweg hebben 
de wijkbewoners momenteel 
voldoende . 

Met name dat laatste argument 
bleek bij een meerderheid van 
de raadscommissie van 
doorslaggevend belang. Waarom 
een bus dwars door een wijk 
sturen, wanneer er geen 
behoefte is aangetoond? De 
commissieleden toonden zich 
overigens ook onder de indruk 
van het aantal negatieve 
reacties op het plan vanuit de 
wijk. 
Een tegenstribbelende 
wethouder Wijnia zegde 
uiteindelijk toe het Openbaar 
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Vervoersplan op dit punt te 
wijzigen, met die aantekening 
dat in de loop van dit jaar 
alsnog een klein onderzoek 
naar de behoefte aan een extra 
buslijn in Hees wordt gedaan. 
Mocht er toch vraag naar zijn, 
dan zal de bus een jaar later 
alsnog de route Voorstadslaan~ 
Schependomlaan-Wolfkuilseweg 
gaan volgen . 
Overigens bestaat er dan ook 

nog een kans dat de bus nog 
verder door Hees zal worden 
gestuurd. 
De route luidt dan: 
Schependomlaan-Korte 
Bredestraat-Kerkstraat-Dr. de 
Blecourtstraat. Deze variant 
is nu vooralsnog politiek 
onbesproken gebleven omdat het 
creëeren een busdoorsteek op 
de kruising Dr. de 
Blecourtstraat-Energieweg te 
duur zou zijn. 

Bijgaande foto toont de oude appelboomgaard in de tuin van 
schilder Christiaan Hammes aan de Korte Bredestraat. 
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Nalatenschap Charles Hammes 
te zien in De Commanderie 
In het voorjaar van 1991 kwam 
de Hese beeldhouwer Charles 
Hammes te overlijden. Een deel 
van zijn nalatenschap, 
kunstwerken, meubilair en 
curiosa, vermaakte hij aan het 
Nijmeegse Museum De 
Commanderie van St. Jan. Zo 
kwam het museum ondermeer in 
bezit van een zestigtal 
schetsen, tekeningen en 
schilderijen van Christiaan 
Hammes (1872-1965), vader van 
de beeldhouwer en een zeer 
gerespecteerd 
landschapsschilder . 
De werken worden met een groot 
aantal kleine geboetseerde 
beelden van de hand van 
Charles Hammes van 4 april tot 
en met 10 mei 1992 in het 
museum tentoongesteld. 
Overigens zijn van Charles 
Hammes (1915-1991) diverse 
beeldhouwerken in Nijmeegse 
straten te vinden. 
Christiaan Hammes werd geboren 
in 1872 in Andijk bij 
Enkhuizen en overleed in 1965 
in Nijmegen. Hij was afkomstig 
uit een gegoede familie. Tegen 
de zin van zijn ouders besloot 
hij beeldend kunstenaar te 
worden. Hij genoot een 
opleiding in Amsterdam aan de 
Rijkshogeschool voor 
Kunstnijverheid en de 
Rijksacademie voor Beeldende 
kunsten . 
Nij zijn studie werkte en 
reisde Christiaan Hammes in in 
Spanje, Frankrijk, 
Zwitserland, Belgie en 
Luxemburg. Door zijn huwelijk 
met een dochter uit een 
Nijmeegse familie kwam hij in 
1912 in Nijmegen terecht. In 
1915 werd Charles geboren. 

Zoon Charles groeide op in een 
klimaat dat gunstig was voor 
zijn artistieke ontwikkeling. 
Hij trad al snel in de 
voetsporen van zijn vader. 
Eind jaren dertig bezocht hij 
'Kunstoefening', de voorloper 
van de Arnhemse Kunstacademie 
Hij legde zich daar vooral toe 
op het boetseren en 
beeldhouwen. Charles Hammes 
maakte veelvuldig plastieken 
en reliefs voor openbare 
gebouwen in Nijmegen, zoals de 
toren van het NS-station of 
aan een van de banken aan het 
Marienburg. Daarnaast maakte 
hij ook vrijstaande beelden. 
Wwn van zijn bekendste 
beelden, van de Romeinse 
keizer Trajanus, is te vinden 
op het gelijknamige 
verkeersplein . Dit standbeeld 
maakte hij in 1956 samen met 
Ed van Teeseling. 
Charles Hammes liet een groot 
aantal kleine geboetseerde 
beelden na aan het museum. De 
tentoonstelling laat een keuze 
zien. Hij maakte ook 
verschillende beeldengroepen. 
Twee daarvan, een paasgroep 
die ooit in beek werd getoond 
en een kerststal bestemd voor 
de voormalige schuilkerk Onse 
Lieve Heer op Solder in 
Amsterdam, worden eveneens 
geexposeerd. 

Wie de expositie wil bezoeken 
kan in de Commanderie terecht 
van 4 april tot en met 10 mei, 
van maandag t/m zaterdag 10-17 
uur en op zon- en feestdagen 
van 13-17 uur. Toegang f2,50. 
Bij de tentoonstelling 
verschijnt een catalogus. 
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ANAC 
tank en service station 

Energieweg 100, Nijmegen . Tei.:OB0-770870 

bokadoornatraat 83 nljmegen 

080.448008 

tllly gerrlhen-van oaa 

ajanneke boerland 

kinderballet 

k lassiek ballet 

jazz-dans 

tap-dans 

body-line 

spaansflamenco 

moderne dans 

selectie klas 

BP AUTORETTE MOLENWEG/V.WIJK 
MOLENWEG 119, 
6543 VA NIJMEGEN. 

ADVERTEREN IN DE STENEN BANK? 

DAT KAN. 
Nadere informatie bij de penningmeester van de Vereniging Dorpsbelang 
Hees, tel. 080-785999. 

Energieweg wordt 4-baans 
De provincie Gelderland heeft 
5 ton op tafel gelegd voor de 
tweede fase van de 
grootscheepse opknapbeurt van 
het industrieterrein. De 
gemeente Nijmegen wil van het 
geld ondermeer de 
verkeerscapaciteit van de 
Energieweg verdubbelen . Dit 
met het oog op de toekomst. 
Op het industrieterrein zijn 
enkele bedrijven gevestigd, 
bijvoorbeeld de 

containerterminal , die een 
belangrijke rol spelen in het 
toekomstige knooppunt 
Arnhem/Nijmegen. Een goede bid 
van het industrieterrein is 
dan een eerste vereiste, zo 
vindt ook de provincie. Eerder 
al legde het rijk 1,2 miljoen 
voor het project op tafel. 

Volgens plan moet de 
Energieweg in 1992 verdubbeld 
zijn. 

Terrein stichting Overal wordt gesaneerd 
Een gespecialiseerd 
schoonmaakbedrijf is momenteel 
druk doende met het reinigen 
van de grond en het grondwater 
onder het terrein van de 
stichting Overal aan de 
Bredestraat. De stichting is 
tijdelijk verhuisd naar de 
Weurtseweg en het hoofdgebouw 
zal worden gesloopt. 
De concentratie en aard van de 
verontreinigende stoffen waren 
zodanig dat er volgens 
gedeputeerde Staten van de 
provincie Gelderland accuut 
gevaar voor de gezondheid en 
het milieu bestond. 
Vlak voor de 
saneringswerkzaamheden van 
start gingen maakte de 
provincie bekend dat in de 
directe omgeving van de 
stichting Overal een nieuwe 
vervuiling is gevonden. In de 
tuinen en onder de huizen 
naast de stichting zijn 
sintels, kolengruis en 
teerachtige stoffen (paks) 
gevonden. De resten van een 
vuilstort die er aan het eind 
van de vorige eeuw heeft 
gelegen. 
De vervuiling heeft overigens 
niets van doen met die bij de 

stichting Overal. De laatste 
is namelijk veroorzaakt door 
de chemische wasserij en de 
leerlooierij die er vroeger 
gevestigd waren. Deze waren 
nogal morsig met gechloreerde 
koolwaterstoffen, tinner en 
terpentine. Ook Z1Jn er zware 
metalen en olie gevonden. 
De bewoners van de op de 
vervuilde grond gebouwde 
huizen tonen zich inmiddels 
verbolgen over de gang van 
zaken. De provincie heeft 
namelijk gezegd de nieuw 
gevonden verontreiniging niet 
voor het jaar 2000 op te 
ruimen. Als reden is 
geldgebrek opgegeven . Dat 
terwijl de grond bij buurman 
stichting Overal wel tot een 
diepte van anderhalve meter 
wordt afgegraven. Zelfs een 
van de tuinen wordt voor een 
gedeelte schoongemaakt. 
Overigens liggen Overal en de 
bewoners ook met elkaar in de 
clinch. De stichting wordt 
verweten dat het de vervuiling 
pas op een laat moment 
aanhangig zou hebben gemaakt, 
jaren nadat het zou zijn 
ontdekt. De Vereniging 
Dorpsbelangen Hees is heeft 
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Hoe hesehennen 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 valt er wel iets tegen te 
doen. Luffa-Hooikoortstabletten 
bieden bij hooikoortsaanvallen 
snel uitkomst. Preventief verkleinen Luffa
Hooikoortsdruppels de kans op een aanval. 

Ook bij soortgelijke reacties, veroor
zaakt door huiss tof, zijn deze middelen 

W werkzaam. 
Lufla-Hoc;~vsM" Laat u bij ons 

@ adviseren.IIP.:f.f.l . 
~ ..... 

--VSM ZORGT DAT HO,\IEOI'ATHIE WERKT--

drogostert) ,..._ 
homO•'-P" ' '" ~ (_. J./,. •• ,. 11 
reform . ij "~ 
krutden 

Molenweg 38 NtJmegen Telefoon 770348 

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 

half februari een bijeenkomst 
belegd waarop de problemen 
zijn besproken. 

"Wij kunnen niet bemiddelen in 
het conflict. Wel willen we 
ons inzetten voor een snellere 
sanering van de tweede 
vervuiling. We zullen kijken 
wat er gedaan kan worden in 
overleg met de gemeente", 
aldus Bea van Zijl! de Jong-

Nieuws van het bestuur 
Het bestuur van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees heeft in de 
maanden december, januari en 
februari de volgende zaken om 
handen gehad. 

Nieuwe beplanting 
Op 31 oktober 1991 ontvingen 
de bewoners van de Molenweg 
(gedeelte Wolfkuilseweg
Danielsweg) en de 
Wolfkuilseweg (gedeelte 
Molenweg-Bredestraat) een 
brief van de gemeente voor 
ontwerp van de verandering van 
de boombeplanting in deze 
straten. 
Op 15 november heeft de 
vereniging een eerste reactie 
geschreven aan de gemeente, 
waarin de noodzaak van het 
rooien van een groot aantal 
goudessen wordt betwijfeld. 
Bovendien stelt de vereniging 
dat de aanleg van 
parkeerhavens aan de overzijde 
van de Wolfkuilseweg uit het 
oogpunt van verkeersveiligheid 
af te raden is. 
Op 6 december vond overleg met 
de gemeente plaats waarin door 
de vereniging gepleit werd 

Lodenstein , voorzitter van de 
vereniging . 
"Want het is natuurlijk vreemd 
dat die andere vervuiling niet 
meteen meegenomen wordt . De 
bewoners is te kennen gegeven 
dat ze voorzichtig moeten zijn 
met wroeten in de tuin, het 
grondwater niet mogen 
gebruiken en dat ze niet uit 
de tuin mogen eten, zolang de 
vervuiling niet is opgeruimd. 
Als dat nog jaren duurt, is 
dat natuurlijk behoorlijk 
zuur". 

voor een alternatieve 
oplossing waarbij 
parkeerplaatse n aan de 
bewonerszi jde worde n gecreeerd 
in plaats van aan de overzijde 
van de straat. Bovendi en wordt 
het ver zoek aan de gemeente 
gedaan de bomen aan de 
bewonerszijde van de 
Wolfkuilseweg niet te kappen. 
Dit verzoek werd ondersteund 
door een groot aantal 
handtekeningen van de 
bewoners . 
In een brief gedateerd op 30 
januari antwoordt de gemeente 
dat de bomen aan de 
bewonerszijde van de 
Wolfkuilseweg voorlopig 
blijven staan . Over de plaats 
van de parkeerhavens bes taat 
nog onduidelijkheid. Als er 
niet snel iets van de gemeente 
wordt vernomen,-··.dient het 
bestuur een b~·z~aarschrift in. 

Puinbreker Boesewinkel 
De activiteiten van de mobiele 
puinbreker van Boesewinkel 
worden beëindigd. Het bedrijf 
valt onder de wet 
Geluidshinder en over deze we t 

7 



gaat de provincie: die moet de 
hinderwetvergunning afgeven . 
De provincie streeft ernaar om 
begin 1992 de procedure voor 
een gecombineerde aanvraag Wet 
Geluidshinder/Hinderwet op te 
starten . 

Reactie Structuurvisie 
Nijmegen 
Op 1 december 1991 heeft de 
Vereniging een uitvoerige 
reactie aan de gemeente 
gezonden, waarin commentaar 
gegeven wordt op het rapport 
'Structuurvisie Nijmegen' 
( 1991) 0 

Vragen aan het college zijn: 
1. De visie houdt op bij de 
grenzen van de stad. Strookt 
de visie met die van 
omliggende gemeentes? 
2. De visie is louter 
bouwkundig gericht. Dit 
terwijl stedelijk groen van 
steeds groter belang wordt 
voor mens en dier. 
3. Waarom ontbreekt een 
duidelijk samenhangende visie 
op natuur en milieu? Er is een 
te groot accent op de 
economische aspecten van het 
leefmilieu gelegd. 
4. Voor Hees ontbreekt 
duidelijkheid over wat er 
precies beodeld wordt met 
'behoud van het groene 
karakter'. Wat wij helaas zien 
is dat de open ruimtes niet 
voor groen maar voor industrie 
en woningbouw ingezet worden. 
5. Waarom krijgt Neerbosch wel 
de status van bescherming 
Dorpsgezicht en Hees niet? 

Reclameborden 
Aan de Raad van State is op 15 
december een bezwaarschrift 
gezonden over de plaatsing van 
vijf reclameborden in Hees. 
Het college van B&W heeft de 
bezwaren niet gehonoreerd, 

vandaar dat in hoger beroep 
gegaan is. 
Bijzonder storend is volgens 
de vereniging de plaatsing van 
het reclamebord aan de 
Wolfkuilseweg, tegenover de 
Mandarijnstraat. Bovendien 
tast dit bord de 
verkeersveiligheid aan. 

Dominicus College 
Aan het college van 
Burgemeester en Wethouders 
heeft de vereniging een 
beklagschrift ingediend inzake 
de gevolgde inspraakprocedure. 
Evenals bij de Witte Villa het 
geval was, had de gemeente met 
de projectontwikkelaar al een 
compleet plan klaargemaakt, 
alvorens met de omwonenden te 
gaan praten. 
In de brief stelt de 
vereniging dat de gemeente 
inspraak nog steeds 
structureel onderwaardeert. De 
belanghebbenden worden met de 
regelmaat van de klok voor 
voldoening van feiten 
geplaatst. Een en ander onder 
het mom van " ... een rijdende 
trein is niet meer te 
stoppen ... " Als de gemeente de 
belanghebbenden tijdig bij de 
planvorming zou betrekken, 
kunnen de tijdrovende en 
geldverslindende procedures 
voorkomen worden. 

8 

op 

in 

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

DINSDAG 26 MEI 1992 

Aanvang 

café/restaurant Juliana 
Schependomlaan 94 

20. 00 uur PRECIES! 
-------------------------------------------------------
AGENDA 

1. Opening door de voorzitter 

2. Goedkeuring notulen van ledenvergadering van 21 mei 1991. 

3. Bestuurswisseling 
De Secretaris A.J. van den Berg is helaas per 1 januari 1992 
afgetreden. Het bestuur heeft inmiddels gelukkig een nieuwe 
Secretaris gevonden in de persoon van dhr. H.W. Janssens, 
Meloenstraat 13 . Het bestuur vraagt uw goedkeuring van zijn 
benoeming m.i . v. 1 januari 1992. 
De heer Günterman heeft onlangs zijn functie als bestuurslid 
moeten neerleggen omdat hij door zijn werk zo vaak afwezig 
was dat hij geen kans zag zich goed in te werken. Graag 
gegadigden voor deze vacature! 

Het bestuur vraagt met klem om versterking van het huidige 
aantal bestuursleden. Er blijven zich werkzaamheden 
aandienen voor de Vereniging en daar kan alleen met 
voldoende mankracht optimale aandacht aan besteed worden. 
Kandidaten kunnen zich bij de Secretaris melden. 

4. Jaarverslag Penningmeester 1990/1991, begroting 1992 

5. Jaarverslag Secretaris 

6. Goedkeuring beleid van bestuur in afgelopen jaar 

7. Rondvraag 

Na de vergadering zal de heer M. Schols, lid van de Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging een lezing houden over 

VOGELS ROND HET HUIS 

aan de hand van dia's en bijbehorende vogelgeluiden. 

Wij hopen velen van u te zien! 

G.C.M. van Zijll de Jong - Lodenstein, voorzitter 
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Uw warme bakker 

WESSELING 

KORTE BREDESTRAAT Ui TEL: 771659 

LANGE HEZEI.STRAAT 31 TEL: 226124 

HIER HAD UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN 

Nijmegen 

WUNHANDEL - SLUTERUEN 
CADEAU-BOUTIQUE 

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

MOLENWEG 104 NUMEGEN-HEES, TEL. 771100 

Notulen yan de Algemene Ledenvergadering, gehouden op dinsdag 21 
mei 1991 in café/restaurant Juliana in Hees 

Aanwezig: 
het bestuur m.u . v. dhr . K. van Veldhuizen 
dhr. T. Bögels, nieuw te installeren penningmeester 
ongeveer 55 leden. 

Bericht van verhindering ontvangen van dhr. B. Günterman, nieuw 
te installeren bestuurslid, dhr . en mevr. Bohlmeijer, dhr. D. van 
Eek, dhr. Hammes, dhr. T. Schouten en enkele andere leden . 

1 . De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. Zij wijst er op dat de met o.a. de gemeente gevoerde 
correspondentie en de verschillende nota's voor alle leden 
altijd bij het bestuur ter inzage liggen. 

2 . 

Met instemming van de aanwezigen wordt het verslag van de 
Penningmeester, geagendeerd onder punt 4 (verdere 
bestuursmededelingen), naar voren geschoven omdat de 
Penningmeester onder punt 3 (bestuurswisseling) zal aftreden 
en dus bij de behandeling van punt 4 niet meer in functie 
zal zijn. 

De notulen van de ledenvergadering van 28 november 1990 
worden met de volgende wijzigingen goedgekeurd: 

Nota Hees: 
dhr. Groothuizen bedoelde te zeggen dat er al een 
doorgang was vanaf de Energieweg naar de Kerkstraat 

Overige zaken: 
niet de heer w. Mulder, maar dhr. B. Günterman werd als 
redactielid van het Verenigingsblad aan de aanwez igen 
voorgesteld. 

2a. Omdat het financieel verslag over 1990 zich maar over een 
half jaar uitstrekt wordt besloten het verslag aan de 
volgende ledenvergadering ter goedkeuring voor te leggen. 

3. Bestuurswisseling 

Het bestuur betreurt het vertrek van de heren Jannink en Van 
Abeelen, te meer omdat mede door hun actieve bijdrage de 
Vereniging van de grond getild kon worden . Dhr. Jannink 
heeft zich op veel fronten voor de Vereniging ingezet: 
ledenadministratie, verenigingsblad, bezorging, Kerkpad, 
schoolkwestie, algemene zaken . De heer Van Abeelen heeft 
zich nauwgezet over inhoud en redactie van o.a. de statuten 
gebogen en meegedacht over de vele zaken waarmee het bestuur 
al snel te maken kceeg. De aftredende bestuursleden kunnen 
het verenigingswerk niet meer met hun overige werkzaamheden 
combineren, maar willen langs de zijlijn actief blijven. Als 
dank voor hun inzet wordt hun door de Voorzitter het boekje 
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4. 

"Oud Hees" aangeboden. 

Daarna vraagt de Voorzitter de vergadering goedkeuring voor 
de benoeming van dhr. T. Bögels als penningmeester en dhr. 
B. Günterman als bestuurslid. Beiden zijn door het bestuur 
voor deze functies voorgedragen. De vergadering gaat unaniem 
accoord . 

De Secretaris brengt als volgt verslag. 

Met de gemeente is correspondentie gevoerd over de 
Adviesnota Hees en de bouwplannen witte villa, Kerkstraat en 
Bredestraat. 
In december 1990 is de Nota Structuurvisie Hees van de 
Vereniging bij het College van B&W ingediend. Bedoeling: 
afwegen van de nota van de Vereniging aan de Adviesnota Hees 
van de gemeente en komen tot onderlinge afstemming. 
De Adviesnota Hees is op 15 januari 1991 door de 
raadscommissie Volkshuisvesting en Stedelijke Inrichting 
voor inspraak vrijgegeven. Een inhoudelijk oordeel werd toen 
door de commissie (nog) niet gegeven. 
Op 29 januari 1991 is in cafe Juliana een inspraakavond 
gehouden, die door ongeveer 250 Hesenaren is bezocht. De 
gemeente Nijmegen heeft van deze avond een verslag 
opgesteld. 
In februari 1991 heeft de Vereniging een schriftelijke 
inspraakreactie ingediend. Alle inspraakreacties zijn 
vervolgens door de gemeente gebundeld in de Inspraaknota 
Hees. 

Verder is bij B&W in april 1991 een bezwaarschrift ingediend 
tegen de in Hees verschenen mupi's. Ook bewoners hebben een 
bezaarschrift geschreven . 

Met de provincie is correspondentie gevoerd inzake de 
overlast door Boesewinkel. Boesewinkel overschrijdt de 
geldende vergunning. De procedure voor een nieuwe vergunning 
is gestart en zou rond april 1991 bekend gemaakt worden, 
maar er is nog niets vernomen . 

Dhr. R. Bohlmeier heeft in november 1990 namens de 
Vereniging een door gemeente en universiteit georganiseerde 
studiemiddag "Groenstructuur of Stadsnatuur" bijgewoond en 
hiervan ee1 verslag gemaakt. 

In december 1990 is de gemeente en de Rosa-stichting 
schriftelijk informatie en overleg gevraagd over de toekomst 
van de Sonnewende-school. De verzoeken hebben nog niets 
opgeleverd . 

In maart 1991 is het jaarverslag 1990 van de werkgroep 
"Ecologisch Atlas Nijmegen" binnengekomen. 
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5. 

Alle raadsfract i es zijn in Hees "op werkbezoek" geweest. 

Resultaten inspraakreacties op Adviesnota Hees. 

De voorzitter deelt mee dat de inspraak op geen enkel 
essentieel punt heeft geleid tot bijstelling van de 
Adviesnota . 
De gemeente is niet ingegaan op het herhaald geuite bezwaar 
dat de als ontwikkelingsvisie bedoelde Nota uitgewerkte 
bouwplannen (witte villa, Kerkstraat, Bredestraat) bevat. 
De inspraakreacties zijn zelfs door de gemeente achteraf 
opgesplitst in inspraak op de nota enerzijds, en inspraak op 
de ontwerp-bestemmingsplannen witte villa, Kerkstraat, 
Bredestraat anderzijds. Dit terwijl de inspraakronde niet 
als zodanig was aangekondigd. De ontwerp-bestemmingsplannen 
waren ook niet ter inzage verstrekt. Van de witte villa was 
zelfs nog geen ontwerp-bestemmingsplan gemaakt. Het bestuur 
heeft hiertegen inmiddels mondeling bezwaar gemaakt bij de 
gemeentelijke projectleider, de heer van Hoof . 

Vervolgens geeft de Voorzitter een samenvatting van de 
inspraak en de gemeentelijke reacties hierop. Er zijn in 
totaal 19 brieven bij de gemeente binnengekomen (de inspraak 
van de Vereniging wordt voorafgegaan door afkorting VDH): 

Garagebedrijf aan Schependomlaan minder grootschalig dan in 
nota aangegeven. Gemeente: zullen tekst wijzigen . 
Verdere vergrijzing in Hees d.m . v. bepaald type woningbouw 
niet gewenst. Gem : : bouwen voor ouderen niet gericht op 
vergrijzing maar op doorstroming. Huizen komen vrij voor 
jongere mensen. Hees verjongt dus juist . 
Gemeente zal suggestie om groensingels een geluidwerende 
functie te geven (bijv. Energieweg) meenemen. 
Hees heeft, vergeleken met bijv. Dukenburg, weinig openbaar 
groen. Gem. : kenmerk van dorp is vrijwel ontbreken van 
openbaar groen. Wel veel groen bij particulieren. Nijmegen
West heeft als geheel tekort aan groen . Willen daar wat aan 
doen . 
VDH e.a . : Voor behoud monumentale panden kan ook gedacht 
worden aan bijv. kantoorfunctie i.p.v. appartementen zoals 
Adviesnota aangeeft . Gem.: liever geen kantoren in 
woonomgeving. Bij geen vraag naar kantoorfunctie, ligt 
woonfunctie meest voor de hand. 
VDH e.a : Verbreding Energieweg leidt tot nog meer verkeer, 
ook op Wolfskuilseweg . Gem.: er moet minder verkeer komen in 
woonwijken en meer langs hoofdwegen. Energieweg is 
hoofdverkeersweg. Knelpunt o.a. kruising met Wolfskuilseweg. 
VDH e.a.: Wolfskuilseweg geeft veel overlast door 
(vracht)verkeer, er wordt te hard gereden . Suggesties o . a.: 
vrijliggende fietspaden, goede oversteekplaatsen . Gem.: 
Wolfskuilseweg is secondaire hoofdweg, maar herbezinning is 
op zijn plaats. Suggesties zijn waardevolle bijdragen. 
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Gemeente erkent unieke karakter van Kerkpad. Als kassen 
verdwijnen, moet nieuwbouw voldoen aan strenge voorwaarden . 
Op binnenterrein kan mogelijk plantsoen komen. 
Veel last van rijscholen bij Kometenstraat. Gem.: enige 
hinder is onvermijdelijk. 
Geluidsoverlast door sportvelden. Gem.: bij ons geen 
prioriteit. In onderling overleg op te lossen. 
VDH e.a . : Nota stelt dat in buffer niet gebouwd of gewerkt 
mag worden. Toch staat gemeente bebouwing toe. Gem.: gebied 
langs Kerkstraat/Bredestraat ligt niet in buffer. De twee 
geplande kantoren liggen wel in buffer, maar hiervoor maken 
we uitzondering. 
VDH e . a.: Te weinig aandacht in Nota voor milieu. Hees 
grenst aan industriegebied. Bufferzone daarom van groot 
belang. Integrale aanpak nodig. Gem.: erkennen dit belang, 
bufferzone moet als "groene long" afstand scheppen tussen 
industrie/Energieweg en woonbebouwing. Bedrijven moeten zich 
houden aan milieuregels . 
VDH: Te weinig aandacht voor ecologie in Nota. Gem.: ja, 
zullen tekst toevoegen, o.a. : "Hees ecologisch gezien anders 
dan andere wijken door aaneenschakeling van akkers, 
weilanden, tuinderijen en particulier en openbaar groen". 
Verzoek tot bouw paardestal en verruiming bouwmogelijkheden 
op perceel Bredestraat 177. Gem.: Adviesnota bevat geen 
planherziening voor dit terrein. 
Verzoek om informatie terrein Dominicuscollege. Gem.: er 
ligt voorstel van projectontwikkelaar: ca. 35 laagbouwhuizen 
en 35 etagewoningen. Inspraak volgt. 
VDH: Monumenten moeten met hun omgeving behouden worden. 
Gem.: zal per geval beoordeeld moeten worden. 
VDH: Sportvelden zijn ecologisch dood en vormen 
verplaatsbaar groen. Strijdig met functie van bufferzone. 
Gem.: bufferzone niet alleen bedoeld voor Hees, daarom tegen 
sportvelden geen bezwaar. 
VDH: geen uitbreiding bedrijvigheid in bufferzone . Gem.: wij 
maken twee uitzonderingen bij hoek Dennenstraat en hoek 
Wolfskuilseweg. 
VDH: ook aandacht voor kleinere boerderijen . Gem.: willen zo 
veel mogelijk handhaven, maar kunnen weinig doen als 
particuliere huizen verkrotten. 
VDH: Kometenpark moet als groen opgewaardeerd worden. Gem.: 
accoord. Zullen financiën hiervoor vrijmaken. 
VDH: Functionele, ruimtelijke en ecologische koppeling 
gewenst tussen groengebieden in Hees samen met aanleg 
wandel- en fietsroutes. Gem . : kunnen ons hier geheel in 
vinden . Voor langzaam-verkeerroutes nader onderzoek gewenst. 
VDH: Adviesnota zegt dat nieuwbouw ingepast moet worden in 
cultuur-historisch en landschappelijk kader van Hees . 
Tegelijk wordt gepleit voor moderne bouw in diverse 
woonlagen. Gem.: Enige verdichting met juist moderne bouw 
mag o.i. best . 
VDH: Adviesnota noemt huidige binnenterreinbebouwing van 
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Lievekamphof een knelpunt. Welke oplossing heeft u hiervoor? 
Gem: wij streven niet naar oplossing maar noemen dit om te 
leren van in verleden gemaakte fouten. 
VDH: Adviesnota noemt ontbreken van doorgaande ecologische 
structuur tussen Kometenpark en Distelpark een knelpunt. 
Oplossing? Gem.: Adviesnota strekt niet ver genoeg om daarop 
in te gaan. 
VDH: Adviesnota noemt "amorfe structuur" van bungalowterrein 
aan Uranusstraat een knelpunt. Oplossing? Gem.: via te 
wijzigen bestemmingsplan met als eindsituatie alleen 
bebouwing langs Uranusstraat op diepe kavels. 
VDH e.a . : bouwplan witte villa vormt aantasting 
dorpsidentiteit, strijdig met uitgangspunten Adviesnota, 
belang projectontwikkelaar mag geen rol spelen. Gem: villa 
blijft gehandhaafd, enige verdichting mag best, juist met 
hedendaagse bouwkenmerken, aanbouw niet meer dan blokje van 
gelijke afmeting als villa. T.a.v. belang 
projectontwikkelaar is er verschil in interpretatie, bouw 
komt gemeenschap ten goede. 
VDH e.a.: bouwplan Bredestraat: geen bebouwing in 
bufferzone, geen sloop boerderij, historische relatie tussen 
boerderij en naastgelegen monument moet in stand blijven, 
streven naar behoud vijver. Gem.: historische relatie niet 
meer aanwezig. Behoud boerderij wordt nagestreefd. Behoud 
vijver geen zaak van gemeente. 
VDH: bouwplan Kerkstraat: plan ligt in bufferzone die 
gemeente niet verder wil verdichten. Geen sprake van 
lintbebouwing. Geen afweging gemaakt milieuoverlast van 
bedrijventerrein/Energieweg. Gem: langs Kerkstraat mag wel 
gebouwd worden. Afweging overlast niet nodig . Ontoelaatbare 
situaties zijn vanzelf uitgesloten . 
Bouwplan Kerkstraat niet geheel verworpen, maar 6 huizen is 
te veel. Onregelmatige ligging van huizen moet behouden 
blijven. Benaming lintbebouwing onjuist. Gem . : 6 huizen is 
aanvaardbaar, hoewel minder of één gebouw op groot kavel nog 
beter is. Willen traditionele verkaveling, verkaveling in 
vorm van hofje uitgesloten. 

Reacties van aanwezigen: 

Dhr. G. Otten: Hoe gaat bestuur reageren op inspraaknota? 
Voorzitter: Nota zal in alle toekomstig handelen verwerkt worden. 
Inspraak ontwerpbestemmingsplannen is niet overeenkomstig 
Inspraakverordening, zeker voor wat betreft witte villa . 
Dhr. Habers vindt dat er aan de handrem getrokken moet worden als 
er procedurefouten gemaakt z~jn. 
De vergadering wordt gevraagd in te stemmen met brief aan 
raadsfracties inzake inspraak. Vergadering gaat accoord. 

Vraag: Vijver Diemerkamp is onlangs dichtgegooid . Hoe kon dit 
gebeuren? 
Secretaris: vijver is lek, kosten voor reparatie en onderhoud 
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Z1Jn te hoog. 
Voorzitter: verwijt richt zich in feite alleen tot gemeente, die 
op inspraakavond behoud van vijver aangaf, terwijl kort daarna 
vijver met instemming van gemeente is gedempt. 

Het functioneren van de Welstandscommissie komt aan de orde. Dhr. 
Jannink: Advies Welstand is zeer zwaarwegend. Volkomen autonamoom 
orgaan met eigen ideeën . 
Een der leden (mevr. ?): Welstand bestaat uit mensen van buiten 
Nijmegen die bezig zijn Nijmegen van zeer in oog springende 
gebouwen te voorzien. 

Dhr. Meijknecht constateert verschil tussen standpunt Vereniging 
en werkgroep Kerkstraat t.a.v. bouwplan Kerkstraat. Hij, dhr. 
Welters en dhr. Habers zeggen geen bezwaar te hebben tegen 
bebouwing, mits in overeenstemming met huidige karakter van 
Kerkstraat (o.a. rooilijn 10 m van weg af). 
Voorzitter: Plangebied ligt in bufferzone. Standpunt Vereniging 
(geen verdere bebouwing in bufferzone, maar juist versterking van 
bufferfunctie) strekt zich uit over de gehele bufferzone. Het is 
onlogisch om dan toch plaatselijk in de buffer bebouwing toe te 
staan. 
Dhr. Otten vindt het van belang, om, als er toch gebouwd wordt, 
mee te kunnen praten bij de invulling van het plan. 

De Secretaris meldt t.a.v . Boesewinkel: de steenbreker draait 
illegaal . Er is met de provincie en de milieu-inspectie overleg 
gaande voor verdere maatregelen. 

Gevraagd wordt naar het overleg tussen Vereniging en gemeente. 
Voorzitter: Er zijn enige gesprekken gevoerd over de Adviesnota 
Hees. Het toegezegde constructief overleg zal ook voor nieuwe 
ontwikkelingen moeten gelden . 

Mevr. Baak geeft verslag van stand van zaken rond witte villa. 
Pas na brief aan Raad ontving zij antwoord van wethouder Hompe op 
haar brief om informatie over bouwplan. Informatie stelde niet 
veel voor. Geen inspraak gehad op ontwerp-bestemmingplan. 
Gemeentelijk plannen met bungalows totaal nieuw . Voor wat betreft 
bungalows geeft gemeente verkeerde voorstelling van zaken. 
Bewoners wonen daar met toestemming van de gemeente. 
Dhr. Van Dijk geeft nog een korte toelichting. 

Mevr. Giesberts meent dat Vereniging niet serieus wordt genomen 
en vindt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. 

Dhr. Jannink meldt inzake Kerkpad dat gemeente ook van mening is 
dat weg smal moet blijven. Dit in verband met aanleg riolering. 
Voor deze aanleg wordt door gemeente geen tijd genoemd. Aan 
overlast lesauto's is niet veel te doen. Mogelijk komen er per 1 
november verkeersmaalregelen i.v . m. milieuvervuiling. 
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5. Rondvraag 

Dhr . Habers 
Is er iets gedaan aan verkeerscirculatieplan van Marialaan van 
drie jaar geleden? 
Antwoord: nee, dit om financiële redenen. 
Dhr. Habers benadrukt belang van verkeerscirculatieplan. Hij 
vraagt of er iets bekend is inzake een busroute door de 
Schependomlaan. 
Bestuur: daar is ons niets van bekend. 

Dhr. van Grunsven 
Zal verkeersoverlast in Hees toenemen bij verbreding Energieweg? 
Bestuur: Ja, zeer wel te verwachten. Capaciteitsverbreding leidt 
automatisch tot meer auto's. 

Voor de kascontrolecommissie stellen zich beschikbaar : Mevr. Kok 
en de heer Janssens. 

De heer Welters feliciteert de Voorzitter met haar verjaardag, 
waarop deze onder dankzegging de vergadering sluit. 

A.J . van den Berg 
G.C.M. van Zijll de Jong 
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DORPSBELANG HEES 
F I NAIIC I EL VERSLAS PENN I liGHEESTER 

EXPLOITAT IE-REKENINS 1990 

LASTEN 

KAHER VAN KOOPHANDEL 
KERV I NGSKOSTEN 
SECRETAR I AAISKOSTEN 
DRUKK OSTEN 
VERSAOERKOSTEN 
VOORDELIG SALDO 

EXPLOITATIEREKENING 1991 

LASTEN 

Y.AHER VAN KOOPHANDEL 
KAOASIER 
SECRE lAR I MTSKOSTEN 
DRUKKOSTEN 
VERGAOER~OSTEN 

VOORDELIG SALDO 

RAH HIG KOSTEli EN BATEN 1992 

I:OSTEII: 

KAHER VAN KOOPHAllDEL 
DRUKWERK 
VERGADERKOSTEN 
SECRETAR I AAISKOSTEN 
GERAAMD VOOROELIS SALDO 

BA iEl I: 

COIITR I BUT IE, SCHENK lilSEN, 
EN ADVERTEHTIE-INKOHSIEN 

BATEN 

61,00 CONTRIBUTIE,SCHEIIKINSEN 
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377' 50 

2.175,27 
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BATEN 
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99 ,82 EN AOVERTENIIHNKOHSTEN 

1.330' 79 
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155' 35 
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4.145,48 

61 ,oo 
800' 00 
350,00 

1.250,00 
1.539,00 
4 o 000100 

4.000,00 

3.482, 54 
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4.145 , 48 

4.145 48 

• • 1911 - 1991 • • 
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