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Kwartaalblad voor de leden 
van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees 

In dit nummer: 

* De Witte Villa 
* Parkeerhavens Wolfkuilseweg 
* Een veulen in Hees 



De Ste nen Bank is een uitgave 
v an de Vereniging Dorpsbelang 
Hee s. De ze ver eniging streeft 
naar het behoud van het lan
delijk karakter van het 
voormalige ker kdorp Hees. 

Het bestuur van de Ve reniging 
Dorpsbelang Hees: 

G.C .M . van Zijll 
Lod e nstein 
Voorzit t er 
Me l oenst raat 22 
Tel : 77 112 5 

T . Bögels 
Penningmees ter 
Ura nusstra at 2 0 
Te l: 785 999 

H. M. J a ns sens 
Secreta ris 
Meloenstra at 13 
Tel: 7865 28 

de J ong-

REDACTIONEEL 

ADVERTBNTIBS 

Met een a dve rtenti e i n de Stenen 
Bank ber eikt u ongeveer 
400 huishoudens i n d e wijk Hees . 
De tarie ven 1993 z ijn 
voor vier plaatsingen p e r jaa r : 
* Hele pagina Fl 280 ,00 
* Hal ve pagina- 150 , 00 
* Kwar t pagina - 80,00 
U kunt het bedrag ove rmaken op 
onderstaand nummer . 
Giro 349955 
Vereniging Dorpsbelang Hees 
Uranusstraat 20 
Nijmegen 
o .v . v. advertentieplaatsing 

CONTRIBUTIE 1992 

De vereniging verzoekt u uw 
contributie voor 1992 alsnog te 
betalen voor zover u dat nog 
niet reeds hebt gedaa n . Het mi
nimale bedrag ad f10 , = kunt u 
overmaken op g i ronummer 349955 
van de Ver eniging Do rpsbelang 
Hees , Uranusstraat 20, te Nij 
megen, o . v . v. 'Contributie 1992 ' 
en met vermelding van uw lid
nummer. 

Als nieuw redactielid wil ik mijzelf b i j deze introduceren . 
~k prob7~r u op de hoogte te houden omtrent de vele a ctiviteiten di e 
~n de W~Jk Hees actueel zijn. In de afg e l open weken heb ik hier . 
e n daar gemerkt dat er met ' gemengde gevoelens' naar dit blad 
wordt gekeken . Ik zal proberen de inpu t die men mij heeft gegeven 
te ve r wer ke n in dit blad. 
Versla gen va n acties en reacties op de ' Stenen Bank ' of andere 
op-of aanmerkingen kunnen gestuurd worden naar het onderstaand 
redactieadres. 
Ik zie gaarne u reactie ' s en hoop dat de 'Stene n Bank' voor 
u een blad blijft om naar uit te kijken . 

Eric Beumer 
Ananasstr. 3 

Te l: 774047 
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Speelvoorzieningen in 
gemeentelijk speeltuinplan 
In het gemeentelijk plan staat 
dat er een bezuiniging van 
f200 . 000 , = moet komen in de 
openbare speelgelegenheden. 

Dit houdt in dat er 40 speel
voorzieningen in geheel Nijmegen 
moeten worden afgestoten. (sta
tus Quo 1992: 280 stuks) 
Door een nieuw systeem, het 
blokkensysteem, te introduceren 
gaan er speelvoorzieningen ver 

Situatie per 01-01-1992. 
Leeftijdscat: 0-4 5-9 10-14 
Aantal kind.: 110 105 118 

dwijnen op plaatsen waar het 
aantal kinderen minder wordt en 
andersom komen er voorzieningen 
bij zoals b.v. in Hees waar in 
totaal 6 speelplaatsen zullen 
moeten verschijnen. Bekend is 
dat er 1 komt aan de Pornona
straat maar waar de ander 5 
stuks komen is nog niet bekend 
Overzicht geeft een beeld van 
het aantal kinderen in onze 
wijk. 

15-19 
180 

Groenstrook Pornonastraat 
Op donderdag 18 februari is er 
een inspraakavond gehouden voor 
de bewoners van de Pomonastraat, 
Meloenstraat, Ananasstraat en de 
Mandarijnstraat omtrent de in
middels veel besproken groen
strook Pomonastraat. Op deze 
avond zijn ieders belangen ge
hoord en de 
meerderheid van het gezelschap 
was tegen de voorgestelde plan
nen. 
Reactie's konden tot 1 maart 
naar de voorlichter stads
vernieuwinggestuurd worden. Dit 
is massaal gebeurd door het 
buurtpreventieproject Hees, 

Witte Villa 
Op 7 Januari zijn omwonenden van 
de villa aan de Schependomlaan 
middels een schrijven uitgeno
digd tot inspraak over het be
stemmingsplan. Dit naar aanlei
ding van het bezwaar wat was 
aangetekend bij Gedeputeerde 
Staten . 
Op 13 Januari heeft de gemeente 
een ieder om inspraakactie ge
vraagd in weekblad 'De Brug' . 
Dit bericht kwam voor de ver
eniging volkomen onverwacht, 
bovendien heeft de gemeente 
verz uimd om tijdig in overl e g te 
treden inzake de verdere 
voortgang van de inspraak. 

vereniging Dorpsbelang Hees en 
direct aanwonenden. 
Een reactie op dit massale pro
test heeft de gemeente tot op 
heden nog niet gegeven. Wel is 
de gemeente inmiddels overgegaan 
tot een verzoek om 19 bomen te 
rooien. De vraag is of de ge
meente rekening gaat houden met 
de bezwaren van de aanwonenden 
ofdat zij het voorgestelde plan 
gaan uitvoeren zoals dat oor
spronkelijk was gepresenteerd. 
Het is een zaak van de aanwonen
den maar indien gewenst zal de 
vereniging ondersteuning verle
nen. 

Inmiddels is tijdens een hoor
zitting van de gemeente in april 
de vereniging in de gelegenheid 
gesteld om de ingediende bezwa
ren mondeling toe te lichten . 
Dit is inmiddels gebeurt, waar
bij wethouder Hompe de procedu
refout heeft toegegeven. Voorlo
pig liggen alle stukken bij de 
provincie en tot op heden is 
daar nog niets van vernomen. 
De bouwhoogte is verlaagd, 
rooilijn is verlegd en de bun
galows zijn erkent als woningen, 
dit heeft men alvast bereikt. 

Nader bericht volgt hierover. 
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Buurtpreventie 
Op 5 febr. is er een voorlich
tingsavond gehouden waarbij door 
de afdeling "verkeer" van de 
gemeente diverse probleemstel
lingen zijn bekeken. Resumerend 
de volgende vier punten: 

* Aan de overlast van het les 
verkeer in de wijk is weinig te 
doen. Er zijn vergunningen af
gegeven waaraan geen beperkingen 
worden verbonden. 

* De verkeerslichtinstallatie 
Wolfskuilseweg/Energieweg biedt 
weinig tijdsruimte in de fase
regeling opdat er een betere 

doorstroming van het verkeer kan 
komen. In de reconstructie van 
de Energieweg die in 1995 zal 
worden gerealiseerd, zal ook 
deze kruising worden meegenomen. 

* Er ligt geen reconstructie van 
de Wolfskuilseweg in de planning 
om het aantal ongevallen te be
perken. 

* Het uitzicht van de onover
zichtelijke bocht Wolfskuil
seweg/Perzikstraat is inmiddels 
opgelost. 
De bewoners van het hoekpand 
heeft de heg drastisch gesnoeid. 

Parkeerhavens Wolfskuilseweg 
Zoals in het Januarinummer ver
meld staat, heeft de gemeente de 
bezwaren van de vereniging 
omtrent de aanleg van de par
keerhavens aan de overkant van 
de Wolfskuilseweg verworpen. 
Hierop is de vereniging in hoger 
beroep gegaan bij de Raad van 
State op 12 febr. 
De uitspraak van de voorzitter 
van de Raad van State luidde als 
volgt: 

De parkeerhavens mogen geen on
derdeel vormen van de onderha
vige rooiprocedure, bovendien 
zou het betrokken bestemmings
plan herzien moeten worden al 

Een veulen 
. 
ln Hees 

Heeft u het veulentje al gezien 
in de wei langs de Wolfskuilse
weg? 
Het dartelt, slaapt, en eet, 
totdat het weer tijd is om te 
dartelen, te slapen en te eten. 
Wij gingen op bezoek bij de ei
genaar, Jan Duivenvoorden. Hij 
woont direkt tegenover de wei en 
kan zo precies in de gaten hou
den hoe het met zijn paard gaat. 
Behalve deze keer ... . 

De heer Duivenvoorden: "Wij wa
ren 's morgens vroeg naar 

Noordwijkerhout gegaan voor de 

vorens te kunnen oordelen of 
voor de parkeerhavens al dan 
niet een aanlegvergunning nodig 
is. 
Inmiddels heeft er al een om
vorming van het bomenbestand 
plaats gevonden en is men met de 
werkzaamheden begonnen. Hierop 
is er door de vereniging een 
schorsingsverzoek aangevraagd 
bij de Raad van State die geac
cepteerd is en waarop de werk
zaamheden zijn gestaakt. 
Graag zag de vereniging ook in 
deze kwestie een inspraak voor 
de aanwonenden zoals gehouden is 
voor de speelvoorziening aan de 
Pomonastraat . 

begrafenis van mijn vader. Ik 
hoorde daar 's avonds via mijn 
buren dat er een veulen geboren 
was en ook dat alles goed gegaan 
was. Ik had nooit gedacht dat 
die nare dag nog zo mooi zou 
eindigen". 

Maar hij moet toch wel geweten 
hebben dat er een veulen op 
komst was? 

Nee, dat had hij niet. 

Hoe kan dat nou? 
"Toen wij afgelopen winter met 
vakantie gingen, heb ik haar 
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naar haar vaste pensionadres 
gebracht. Niet alleen omdat een 
paard er ook wel eens uit wil, 
maar ook met de bedoeling haar 
te laten dekken. Ze was er al 
een paar keer eerder geweest, 
maar zonder succes . Toen we 
Fernke weer op gingen halen, 
zeiden ze dat het ook deze keer 
niet gelukt was." 

Alles goed en wel, maar je ziet 
zo'n dier toch dikker worden? 

"Nee, er was helemaal niks aan 
de buitenkant te zien. Ik ging 
er dus vanuit dat de hengsteboer 
het bij het rechte eind had. Die 
is trouwens een paar dagen voor 
de geboorte nog voor een wormen 
kuur langs geweest en heeft het 
toen ook niet gemerkt." 

Een wormenkuur met als resultaat 
een veulen. De wonderen zijn de 
wereld nog niet uit. 

Maar was er dan niemand bij toen 
het veulen geboren werd? 

"Ja, dat gelukkig wel. In de 
tuinderij naast mijn wei was 
iemand aan het werken en die zag 
da~ er iets aan de hand was . Het 
gebeurde midden op de dag. Via 
mijn buren is toen de veearts 
gewaarschuwd en die kwam direkt. 
Dat was maar goed ook, want er 
waren wat kleine complicaties" . 

Niet ernstig? 

Nee, niet ernstig. Binnen een 
half uur stond de boreling al op 
zijn benen, netjes schoongelikt 
door de moeder en met direkt al 
heel veel bekijks. 

Een hij of een zij? 

"Ik dacht eerst dat het een 
merrie was. We hadden haar ook 
al een naam gegeven: Noortje, 
naar Noordwijkerhout vanwege 
mijn vader. Maar een paar dagen 
later zag ik toch iets dat mer
ries niet hebben. Ik fietste op 
dat moment net langs met de em
mer met eten en toen ik wat be
ter wilde kijken, lette ik even 
niet op en lag prompt met fiets 
en al op de grond". 

Een hengst dus. En een paar ge -

kneusde ribben . 

Wat is het eigenlijk voor een 
soort paard? 

"Het is een Fjordenpaard. Die 
worden veel in Noorwegen ge
bruikt in de bosbouw. In Neder
land zie je ze nogal eens als, 
zeg maar, recreatiepaard. In 
Drenthe worden ze bijvoorbeeld 
voor huifkarren gezet, vanwege 
hun betrouwbaarheid en gezeg
lijkheid. 

Hier in Hees zitten er trouwens 
nog twee. Alleen zie je die niet 
vanaf de straat . Ze staan in een 
wei achter het gebouw van de 
Sonnaville in de Kerkstraat. Die 
paarden zijn een keer 's nachts 
uitgebroken. Ze waren de Wolfs
kuilseweg al overgestoken en 
stonden zich met Fernke te verma
ken. De politie heeft mij toen 
uit bed gebeld, omdat ze geen 
idee hadden wat ze met die die
ren moesten doen en waar ze van
daan kwamen. Ik heb ze toen de 
rest van de nacht maar in mijn 
wei laten logeren" . 

Er gebeurt heel wat in Hees . 

Hoe oud is Fernke nu? 

"Fernke is acht jaar. Het is haar 
eerste veulen. Hij staat nu nog 
bij Fernke ingeschreven in het 
stamboek, maar als hij drie 
maanden oud is wordt hij gekeurd 
en apart opgenomen onder zijn 
eigen naam. Over drie jaar wordt 
hij weer gekeurd en dan gaat hij 
naar het stamboek voor volwassen 
dieren." 

Er wordt ook op Fernke gereden, 
hè! 

"Ja, mijn zoon Loek neemt haar 
graag mee uit. Alleen nu na 
tuurlijk even niet . Het veulen 
rent constant achter haar aan. 
Ik heb ook een kar waar ze soms 
voorgespannen wordt. Een paar 
weken geleden heeft ze zo nog 
haar eigen mest naar een tuin 
aan de Dikkeboomweg gereden". 
Het veulen groeit goed, drinkt 
goed? 

"0 ja . De eerste twee weken al
leen maar melk. Dan begint hij 
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l a ngzaam aan wa t g r as e n s pe
c i a l e paard e b rokke n . Hi j blijft 
v i e r maande n me lk drinke n. Dan 
i s ''de ko ek'' op . '' 

En vee l kraa mbezoek na tuurlijk? 

"Da t ma g j e we l zeggen! Er l open 
toch a ltijd a l v ee l mensen langs 
d ie e en omme tje will en ma ken . 
Maar me t het v eulen e rbij is het 
nog l e uke r. I edereen zou hem we l 

even aan willen r a ken." 

Een merrie e n e en v eulen . Een 
gewoon beeld in het Hees van 
v roeger . Maar uniek voor de s t a d 
van nu . En al s het a an ons 
s t adsbestuur e n a an J a n Duive n 
voorden ligt, blijft dat zo. 
Gelukkig ma ar! 

Be a van Zijll 
Lodenstein 

de Jong 
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UITNODIGING 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING DORPSBEl-ANG IIEES 

DINSDAG 25 MEI 1993 
CAFEfREST JUUANA 

SCHEPENDOMLAAN 94 
AANVANG 20.00 UUR 

AGENDA 

1) Opening, mededelingen. 

2 ) Goedkeuring verslag ledenvergadering van 26 mei 1992. 

3) Jaarverslag sercretruis 1992. 

4) -Jaarverslag Penningmeester 1992 
- Begroting 1993 
- Verslag kascommissie. 
- Decharge van de Penningmeester. 
- Benoeming van de nieuwe kascommissie. 

5) Goedkeuring bestuursbeleid in afgelopen jaar, 

6) Destuurswlsseling. 

De Penningmeester, de beer T.Dögels treedt af als penningmeester. 
De beer C. van Veldbuizen, Vice-Voorzitter is aftredend en stelt zich 
niet herkiesbaar. 
Als bestuurslid heeft zich gemeld de heer J.Hekking. 
Het bestuur stelt voor om hem als zodanig te benoemen. 
V oor de functie van Penningmeester en Vice-V oorzityter zijn nog 
geen gegadigden. 

Tot het begin van de vergadering is er gelegenheid om Illlmen van tegenkandidaten 
of nieuwe kandidaten in te dienen bij de Secretaris .Het bestuur vraagt wederom 
met klem om versterking van bet bestuur. 

7) De Stenen Dank. 

8) Rondvraag en sluiting. 

Na de vergadering zal mevrouw Mieke Schurink, natuurgids van het Instituut voor 
Natuur- en Milieu-educatie (lVN) een !lialezing houden over : 

Landschappen rondom Nijmegen, ontstaan en bedreigingen. 

Wij hopen wederom velen van U te zien ! 

G.C..1Yf. van Zijll de Jong 
- Lodenstein 

Voorzitter 



Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 26 
mei 1992 in café/restaurant Juliana in Hees. 

Aanwezig: 
-Het bestuur m.u.v. dhr. c. v. Velthuizen en dhr B. Gunterman beiden 
met kennisgeving afwezig. 
- Dhr. H.M. Janssens, nieuw te installeren secretaris. 

1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welko
m. Zij hoopt, ondanks het mooie weer, op een goede opkomst. 

2. Notulen: 
De notulen van de ledenvergadering van 21 mei 1991 worden met de 
volgende wijzigingen c.q. aanvullingen goedgekeurd. 
blz. 15 t.a.v. term onbehoorlijk bestuur: Mevr. Giesberts bedoelt 
te zeggen dat de gemeente beticht kan worden van onbehoorlijk 
b~gstuur; Dhr. Jannink vindt dat de vermelding functioneren 
Welstandscommissie aangevuld moet worden met de omgevingsfacetten 
worden bij de beoordeling niet meegewogen. Reactie vanuit 
bestuur: Welstandscommissie kijkt naar 2 zaken 1e de bouw, 2e 
past de bouw in de omgeving. 

3. Bestuur: 
Aftredend: A. vd. Berg, secretaris, en B. Gunterman, be
stuurslid/redactielid Stenen Bank. 
Voorzitter bedankt A. v.d. Berg voor zijn inzet als sec
retaris en onderstreept dit door het overhandigen van een fles 
wijn. Dhr. B. Gunterman kan helaas niet aanwezig zijn. De 
voorzitter zal hem bedanken voor zijn werk als bestuurs- en 
redactielid van de Stenen Bank. 
Voor de vacature van secretaris draagt het bestuur als kandidaat 
dhr. H.M. Janssens voor. De vergadering stemt unaniem in met de 
benoeming. 

6. Jaarverslag penningmees~er 
Als aanvulling op de financiele verantwoording in de Stenen Bank 
deelt de penningmeester mede, dat van het actie-comite "Behoud 
oud Hees" een donatie van f500,00 is ontvangen. Het actie-comite 
is opgegaan in VDH. 
De vereniging telt momenteel 405 leden. De contributie voor 1992 
zal d.m.v . een acceptgiro geïnd worden. Vanuit de vergadering 
wordt opgemerkt dat het beter is om het financieel verslag niet 
in de Stenen Bank op te nemen maar op een andere wijze ter kennis 
van de leden te brengen. 
De kascommissie {mevr. Kok en dhr . Janssens) heeft de gevoerde 
administratie gecontroleerd en accoord bevonden . Voor de 
kascommissie voor het jaar 1992 hebben zich gemeld: Mevr. 
Versteegen en dhr . Hekking. 

7. Jaarverslag secretaris 
In vogelvlucht passeren over het verslagjaar, aangevuld door de 
voorzitter met recente informatie, de volgende onderwerpen de 
revue. 
Dominicusterrein: beklag is ingediend over de inspraakprocedure 
inzake het bouwplan, bezwaarschrift aanvraag aanpassing grens 
geluidsbelastingwaarde ·en bodemsaneringmet grondwateronderzoek. 

SchoolgebouwWolfskuilseweg: gebouw komt leeg, nadere bestemming 
niet bekend. 
Witte Villa: de ingediende bezwaren zijn onvoldoende gehonoreerd, 
bezwaarschrift gaat naar Gedeputeerde Staten van de provincie in 
Arnhem. 
Mupi's: aanvankelijk tegen 5 mupi's bezwaar gemaakt tegen de 
gemeente, i.v.m. de kostenfactor {f50,00 griffierechten Raad van 
State per mupi) is gekozen om voor de mupi aan de Wolfsk.weg in 
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beroep te gaan . 
Fa Boesewinkel: is weliswaar met puinbreken gestopt, maar de 
asfaltverwerking veroorzaakt overlast . 
De Ruiter Schroot B.V.: in 1989, vóór de oprichting van VDH, is 
een aanvraag krachtens de Afvalstoffenwet ingediend. Aangezien 
VDH niet op de hoogte was en dus niet kon reageren is onlangs 
beroep aangetekend bij de Raad van State . 

6. Goedkeuring beleid van bestuur in 1991: 
De vergadering keurt met algemene sternmen het gevoerde beleid 
goed . 

7 . Rondvraag: 
Om inzicht te krijgen van het leefmilieu is het wellicht mogelijk 
via een afstudeerproject van de K.U. een onderzoek te laten 
uitvoeren. De adviesnota Hees is nog niet door de raad goedge
keurd. 
Volgens dhr. v. Hoof is de commissie akkoord en gaat de nota niet 
meer naar de raad. Gevraagd wordt 
spreken. Voorts wordt opgemerkt dat 
kl'achten telefoon is waar men 24 
vergadering komt de suggestie om een 
houden. 

Tot zover het officiéle gedeelte . 

de gemeente alsnog aan te 
er een provinciaal milieu
uur terecht kan. Uit de 

actie "Hees moet schoon" te 

Een boeiende lezing met dias over vogels besloot de vergadering . 
Met een dankwoord en een boekenbon ~an de vz aan de vogelaar en 
een wel thuis aan de leden sluit de vz de vergadering. 

De voorzitter, De secretaris, 
H. M. Janssens. G.C.M. v . Zijl de Jong-Lodenstein. 

KORTE MEDEDELINGEN 
* De vereniging heeft het definitief Groenbeheersplan in februari 

ontvangen van de gemeente. Er zijn geen verschillen in het 
definitief plan t.o.v . het concept. 
Helaas heeft de gemeente niet veel gedaan met onze inbreng. 

* Het financieel verslag over het verenigingsjaar 1992 ligt op 26 
mei a.s. ter inzage op de ledenvergadering. 

* 

Het 'doen en laten' van de Ruiter B.V. wordt nauwlettend gevolgd . 

De vereniging· zoekt nog met spoed actieve medewerkers voor het . 
bestuur en voor de redactie van de 'Stenen Bank'. 

Nu de kapel op het Dominicusterrein als verloren wordt beschouwd, 
is er een wijziging in het plan gebracht. Het nieuwe plan dient 
aan de inwoners te worden voorgelegd overeenkomstig de in
spraakprocedure. Op de hoorzitting hierover licht dhr . Hompe toe 
dat eventuele wijzigingen van het plan afhangen van de belange
nafwe ging die plaats vindt naar aanleiding van de naar voren 
gebrachte argumenten . 
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