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Kwartaalblad voor de leden
van de Vereniging
Dorpsbelang Hees
In dit nummer:
Nieuws van het bestuur over

* Buslijn door Hees
* Groenbeheersplan Hees
* Speelvoorzieningen

Beste leden van onze vereniging,
De Stenen Bank wordt uitgegeven door de Vereniging
Dorpsbelang Hees en verschijnt
vier keer per jaar.

Het beatuur van de Vereniging
Dorpsbelang Hees:
G. C . M. van Zijll
Lodenstein,
voorzitter
Meloenstraat 22
tel. 771125

De

Jong-

C. van Veldhuizen
Vice-voorzitter
Perzikstraat 5
tel . 770442
T . Bögels
Penningmeester
Uranusstraat 20
tel. 785999
H. Janssens
secretaris
Meloenstraat 13
tel. 786528
Contributie 1992
De vereniging verzoekt u uw
contributie voor 1992 te be talen voor zover u dat nog
niet reeds hebt gedaan. Het
minimaal bedrag ad flO, - kunt
u over maken op gironummer
349955
van
de
Vereniging
Dorpbelang Hees, Uranusstraat
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 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 ver zorgen van advertenties in de
Stenen Bank
-Redactieleden
-tekstverwerkers(sters)
- bezorgers
deskundigen
Voorts
diverse
waaronder:
-juristen
- milieudeskundigen

U ontving de laatste Stenen B~nk in mei vorig jaar. Zoals u ziet
is het blad momenteel aanzienlijk dunner geworden. De oorzaak
hiervan is dat de leden die voor de redactie en het drukken
zorgden, door verhuizing buiten de stad en drukke werkzaamheden
dit werk niet meer kunnen doen.
Omdat wij, als bestuur, u toch op de hoogte willen houden van ons
reilen en zeilen, hebben we het volgende korte verslag van onze
activiteiten gemaakt.

BUS IN HEES
In de laatste Stenen Bank bent
u hierover uitvoerig geïnformeerd. Toch nog voor alle
duidelijkheid: wij hoorden als
bestuur bij toeval dat de
gemeente twee jaar bezig is
geweest een nieuw openbaar
vervoerplan te maken en dat
dit plan in die twee jaar
uitgebreid in de inspraak is
geweest in de wijke n waar
veranderingen kwamen .
Voor Hees veranderde er niets,
tot
een
week
voordat
de
gemeenteraad het
plan zou
goedkeuren, eind februari van
dit jaar. Toen werd er door de
verantwoordelijk
wethouder
plotseling
een
bus
(halfuursdienst)
aan
toegevoegd door Energieweg,
Wolfkuilseweg, Schependomlaan
en Voorstadslaan en dan verder
via het Waterkwartier naar de
stad.
Zonder enig behoefte - onderzoek, zonder enige inspraak,
zelfs zonder dat de bewoners
van Hees of onze Vereniging
hiervan op de hoogte waren
gesteld.
Dat
is
ons
hoofdbezwaar geweest.
Eerst zal duidelijk moeten
worden of er inderdaad behoefte is aan een bus door
Hees en zo ja waar de bus dan
moet komen te rijden, hoe vaak

en waar de haltes moeten komen.
De bewoners
in de andere
wijken hadden uitvoerig kunnen
vertellen wat zij wel of niet
wilden, maar Hees werd niets
gevraagd.
Wij
kregen
als
bestuur nauwelijks d e tijd om
de meest direct betrokkenen de aanwonenden van de genoemde
straten- in te lichten.
Het b leek ons dat het merendeel van de bewoners geen
gebruik van de bus zou maken.
Voor verder onderzoek was geen
tijd
meer.
Ook
de
raadscommissieleden vonden dat
zij het plan wel wat erg l aat
ter behandeling kregen. Het
moest binnen een week door hen
goedgekeurd
worden,
anders
liep
de
gemeente
de
rijkssubsidie mis en ging het
hele openbaar vervoerplan niet
door.
Ook de Katholieke Bond van
Ouderen afdeling Hees had de
gemeente gevraagd het openbaar
vervoer naar Hees/Heseveld in
overweging
te
nemen .
De
gemeente laat weten dat naar
aanleiding van bezwaren van
wijkbewoners de huidige route
gehandhaafd zal worden. Welke
wijkbewoners dat zijn (Hees of
Heseveld)
laat de gemeente
niet weten.
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ZONNEWENDE
De school is verhuisd naar de Berberisstraat. Het gebouw wordt
tijdelijk bewoond, als oplossing tegen leegstand.
Wij z~Jn van mening dat hier de groene verbinding tussen
Distelpark en Kometenpark hersteld moet worden, zoals aangegeven
in de Adviesnota Hees. Wij gaan akkoord met een tijdelijke woonwerkfunctie . De gemeente zal ons verder informeren over de
plannen. Wij houden de vinger aan de pols.

GROENBEHEERPLAN HEES
In mei is het gemeentelijk
concept Groenbeheerplan Hees
aan ons ter commentaar voorgelegd. De bedoeling van het
plan is de natuur meer zijn
gang te lat en gaan. Wij hebben
op
diverse
punten
onze
zienswijze aan de gemeente
bekendgemaakt .
Bijvoorbeeld
dat het plan maar een deel van
Hees bestrijkt. Volgens het
plan is in Hees maar 1,5% van
het totale openbaar stadsgroen
te vinden.
Het plan bevat o.a. de volgende punten:
- Kappen van rij bomen l angs
het
bospaadje
tussen
de
Kerkstraat en het marktplein
(naast het St. Jozefklooster) .
Verwijderen
ondergroei,
in
plaats daarvan gras .
- Kappen van alle hagen rondom
sportpark Schoonhorst aan de
Kerkstraat.
- Kappen van populieren en

verwijderen van struiken in
plantsoenen langs de Pornonastraat.
In plaats daarvan
alleen gras e n enkele nieuwe
bomen.
Kappen deel
bomen Distelstraat, omdat ze te dicht
op de bebouwing staan.
Verwijderen struiken Distelpark. Hiervoor in de plaats
veel kleinere begroeiing.
Kappen
veldesdoorns
in
Distelpark
langs
Wolfkuilseweg.
In
plaats
daarvan eiken.
Kappen alle goudessen aan
Wolfkuilseweg en Molenweg, die
niet in het gras staan. Aan
een straatkant komt niets meer
terug. Aan de andere kant 50%
nieuwe bomen : eiken .
Wij hebben grote moeite met
deze voorstellen en hebben dit
de afd. Beplantingen laten
weten.

bedoeld z~Jn- dan iedere keer de drukke en gevaarlijke weg moeten
oversteken. Wij hebben dit de gemeente laten weten. De gemeente
heeft onze bezwaren inmiddels verworpen. We zijn nu, evenals een
aantal bewoners in beroep gegaan bij de Raad van State.

SPORTVELDEN
De
gemeente
is
bezig
de
sportvelden
te
herstructureren. Wij volgen de
plannen actief en houden u op
de
hoogte
indien er zich
dringende zaken voordoen. Op

sportpark De Schoonhorst aan
de
Kerkstraat
komt
waarschijnlijk een tweede voetbalclub te
spelen,
op de
velden waar vroeger gehockeyd
werd .

WITTE VILLA
In juli hebben wij op een
hoorzitting van Gedeputeerde
Staten in Arnhem ons bezwaarschrift tegen de bouw
rond de Witte Villa mondeling
toege li cht . GS heeft inmiddels
uitspraak gedaan: de gemeente
heeft de inspraakproceduren
niet nageleefd en moet dit
alsnog

doen. Ter toelichting: wij
haden al eerder bij de ge meente een klacht ingediend
over de onjuiste gang van
zaken bij de inspraak.
De gemeente heeft onze kla c ht
naast zich neergelegd, maar de
provincie vindt onze klacht nu
gegrond .

STRUCTUURVISIE NIJMEGEN
Op de Structuurvisie Nijmegen
(hoe moet Nijmegen er straks
uitzien,
hoeveel
huizen,
ho e veel groen etc.) zijn bij
de gemeente heel

veel reacties binnengekomen,
ook van onze Vereniging . Op
dit moment ligt de nota bij de
gemeenteraadsleden.

EPON
KAPPEN BOMEN/AANLEG
PARKEERHAVENS
De gemeente wil alle goudessen en veldesdoorns aan de Wolfkuilseweg en Molenweg rooien. Na een handtekeningenactie mogen
de eerstkomende vijf jaar de goudessen aan de bewonerskant
(Wolfkuilseweg) blijven staan .
Tegen het kappen van de goudessen die langs de Wolfkuilseweg in
h et asfalt staan, hebben wij bezwaar ingediend. Het verwijderen
van het asfalt en gras daarvoor in de plaats (wat de gemeente zelf
ook graag wil) geeft o.i. de bomen voldoende kansen om goed uit
te groeien. De veldesdoorns in het Distelpark zijn kerngezond .
De aanleg van parkeerhavens aan de overkant van de Wolfkuilseweg
vinden wij geen goede zaak, omdat de bewoners -voor wie de havens
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De electriciteitscentrale had
ee n vergunning gevraagd voor
de op l ag van
ammoniak.Wij
hebben
hiertegen
bezwaar
gemaakt gezien de gevaren van
ops lag van ammoniak in de
buurt van woonwijken. Ook de
gemeenten Nijmegen, Beuningen

en de bewoners van Weurt waren
er tegen. Wij zijn verheugd
dat, hoewel men doet voorkomen
dat dit op aanraden van de
brandweer gebeurt, men van de
opslag van ammoniak afziet en
kiest voor het veel minder
gevaarlijke ammonia.
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De Ruiter veroorzaakt veel
stof- en geluidshinder van zes
uur 's morgens tot half el{ 's
avonds. Het ministerie van
VROM heeft de Raad van State
geadviseerd inzake De Ruiter
Schroot BV, om diverse voorgeschreven
maatregelen
onverkort te handhaven, om

DOMINICUSTERREIN
De gemeente wil de grenswaarde
van geluidsoverlast verhogen
i.v.m .
woningbouw
op
het
terrein van het
voormalig
Dominicusklooster
aan
de
Dennenstraat .
Wij hebben daar bezwaar tegen
gemaakt. Ons bezwaar is met
het gemeentelijk voorste l in
behandeling bij GS. Na een
klacht onzerzijds heeft de
gemeente ons alsnog inspraak

gegeven op het ontwerp-bestemmingsplan. Het ziet er
naar uit dat onze bezwaren
(o.a . te veel woningen, er
verdwijnt
te
veel
groen,
poortgetouw aan de straatkant
past
niet
in
Hees}
geen
weerklank vinden bij de gemeente. Men heeft inmiddels en
rooivergunning verleend voor
de op het terrein aanwezige
bomen. Wij zijn hier thans mee
doende.

CONTRIBUTIE 1992
Bijgaand is een acceptgiro
gevoegd om de contributie over
1992 te betalen, voor zover
dat nog niet gedaan is.

SPEELVOORZIENINGEN
Bij de afdeling Sport en Recreatie van de gemeente is een nota
Speelvoorzieningen Nijmegen gemaakt. We hebben de verantwoordelijk
wethouder verzocht de nota voor inspraak aan de bewoners van
Nijmegen voor te leggen. We hebben nog geen reactie op onze brief
ontvangen.
Volgens de Gelderlander komen er zes speelplaatsen in Hees. Op
een enige tijd geleden gehouden raadscommissievergadering is 1
speelplaats ter sprake gekomen en wel die aan de Pomonastraat.
Wij vragen ons af waar die andere vijf komen. Over het speelveld
aan de Pornonastraat zal de gemeente nog een inspraakavond houden.
Het is zaak om dan ook de vijf andere, nog onbekende speelplaatsen
ter sprake te brengen . Wij hopen u bijtijds te informeren over
de inspraakavond.
Voor wat betreft het speelveld aan de Pornonastraat het volgende:
De Gelderlander heeft enige tijd geleden een artikel gepubliceerd
waarin
stond
dat
oze
Vereniging
tegen
een
dergelijke
speelvoorziening was , omdat deze de rust in de buurt zou
verstoren . Wij hebben hierop met een ingezonden brief gereageerd,
die helaas niet integraal door de Gelderlander is afgedrukt.
In onze brief hebben we er o.a. op gewezendat wij het jammer
vonden dat de Gelderlander onze mening weergaf zonder ons
vantevoren naar die mening te vragen . Waar het ons simpelweg om
gaat is dat er , als er behoefte blijkt aan een speelvoorzïening,
dit op een democratische manier onder afweging van de belangen
van alle betrokkenen en met respect voor het openbaar groen
kenbaar gemaakt moet worden. Daarnaast zijn wij van mening dat
openbaar groen niet door spelende jeugd vernield moet worden.

SCHROOTVERWERKING
Wij zijn bij de Raad van State
in beroep gegaan tegen de door
de provincie aan autosloperij

overlast van geluid en stof te
voorkomen.
Voorts
is
een
uitgebreide procedure voorgeschreven inzake het slopen
van
en
verwerken
van
autowrakken.
Er
zullen
geluidsen
stofmetingenuitgevoerd moeten
worden.

Het
is
duidelijk
dat
uw
geldelijke steun van groot
belang is om gezamenlijk de
belangen van alle Hesenaren te
behartigen.

THEMA-AVOND
In de maand januari proberen
wij een thema - avond te organiseren. De politie is gevraagd om een avond over
veiligheid te verzorgen,

vermoedelijk
in de
helft van de maand.

tweede

De exacte datum zullen we u
nog laten weten.

MILIEU KLACHTENLIJN
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Bij deze Stenen Bank vindt u
een folder van het Provinciaal
Milieuklachtencentrum
in
Arnhem, tel. 085-452220.
U kunt dit nummer 24 uur per
dag bellen als u milieuhinder
ondervindt. De folder vertelt
er meer over.
Het lijkt ons nuttig u van
deze Klachtenlijn op de hoogte
te stellen, omdat wij zo dicht
bij het industrieterrein en
drukke verkeerswegen zitten en
daarvan o.a. veel geluidshinder ondervinden.
Regelmatig worden in onze wijk
explosies gehoord omdat bij
autosloperij De Ruiter auto's
met gastank en al geplet

worden. Ook de zgn. shredder,
die de autoresten vermaalt,
maakt veel lawaai dat in de
hele wijk duidelijk te horen
is. Dat begint's morgens heel
vroegen kan tot 's avonds half
elf voortduren.
Boesewinkel
produceert
bij
tijd en wijle ook het nodige
lawaai.
Ondervindt
u
dus
hinder (industrie, verkeer,
stank, lawaai} belt u dan 085452220. U wordt serieus te
woord gestaan. Als er regelmatig
dezelfde
klachten
binnenkomen, is de kans groter
dat er eerder wat aan gedaan
wordt.

De
Ruiter
verleende
afvalstoffenwetvergunning. Ook
enkele bewoners hebben dit gedaan.
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TOT SLOT
Tot zover een korte samenvatting van onze activiteiten. Het zal
duidelijk zijn dat er beel werk verzet moet worden, Daarom is uw
hulp dringend nodig.
Wij zoeken op korte termijn actieve nmedewerkers voor het bestuur
en voor de redactie van de Stenen Bank , zodat we de leden kunnen
blijven informeren. Het woon - en leefklimaat wordt niet vanzelf
in stand gehouden. Hier is ook uw inzet voor nodig. Ook u heeft
kwaliteiten die aangewend kunnen worden. Belt u ons?
Uw bestuur

, r H Ir ' ~> L ..

8

