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En als u nog geen lid bent en u wilt .~id worden? Dan kunt u zich
t e lefonisch of s c hriftelijk opgeven b1~ het be~tuu~ . Of nog eenv oudiger: u gireert flO,-(onze ]aarcon~r1but1e} naar onze
Penningmeester op postgiro 349955 t.n.v. Veren1g1ng Dorpsbelang Hees,
Jekerstraat 10, Nijmegen . Heeft u eerst nog wat vragen? Het bestuur
staat voor u klaar om ze te beantwoorden.

TER INLEIDING
ONZE VERENIGING
De Stenen Bank valt deze keer niet alleen bij de leden van onze
Vereniging door de bus, maar bij iedereen die in Hees woont. En onder
Hees verstaan we dan het gebied dat door onze Vereniging als
"werkterrein" wordt bestreken.
De Vereniging Dorpsbelang Hees bestaat nu bijna 4 jaar en het
ledental blijft zo rond de 400 schommelen. In de loop van de tijd
bemerkten we dat lang niet iedereen die in Hees woont bekend is met
ons bestaan en met onze doelstelling. Men is hier recentelijk komen
wonen, of men heeft van ons gehoord, maar weet niet precies wat we
doen.
Welnu, daar gaan we dan: de Vereniging Dorpsbelang Hees is eigenlijk
een voortzetting van de oude Vereniging Dorpsbelang, rond 1910
opgericht door o.a. de in Hees wonende huisarts dr. De Blécourt.
Hoofddoelstelling van de eerste Vereniging Dorpsbelang: "Ontdek dit
plekje". Hees sluimerde toen nog temidden van fraaie villa's,
boomgaarden en tuinderijen.
En, inderdaad, Hees is ontdekt . De laatste tijd een beetje tè.
Markante plekjes verdwenen en het dorpskarakter dreigde langzaam aan
geheel te verdwijnen. En zo ontstond de tweede Vereniging Dorpsbelang
Hees met als motto: "Behoud dit plekje".
We streven er, met andere woorden, naar om het dorpskarakter van Hees
te behouden en te versterken. Daarnaast willen we ons inspannen om
het woon- en leefklimaat in zijn totaliteit goed te houden en/of te
verbeteren. Dat betekent dus ook: aandacht voor milieu, verkeer,
veiligheid, maar ook historie en het meer bijeenbrengen van de
Hesenaren.
Dat laatste is, door de enorme toevloed aan andere activiteiten en
ook door gebrek aan mankracht een beetje in de verdrukking geraakt.
Daar moet dus wat aan gedaan worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat
we daar in de komende tijd ook meer aandacht aan kunnen besteden. En
waarom denk ik dat?
Wel, onze reeds vier jaar lang geuite wens om met de gemeente in
overleg te treden over zaken die onze doelstelling betreffen lijkt
nu toch bewaarheid te worden. Wethouderlijke toezeggingen, verkiezingsprogramma's,
college-accoorden: het wijst allemaal in de
richting die wij zo graag uit willen: samen om de tafel , niet aan het
einde, zodat er alleen maar bezwaarschriften ingediend kunnen worden,
maar vanaf het begin. Dat betekent dat we dan meer tijd kunnen
vrijmaken voor de andere facetten van onze Vereniging: het sociale
gebeuren, de historie van Hees, wat bloeit hier, wat vliegt daar ,
enz. enz. Maar daar hebben we wel actieve leden voor nodig. Wie meldt
zich?

En laat ik dit niet vergeten:
Begin mei houden wij weer onze Algemene Ledenvergadering. U vindt de
uitnodiging hiertoe elders in deze Stenen Bank. Na het algemene
vergadergedeelte zal de heer D . Ke ijzer van de gemeente Nijmeg~n het
een en ander komen vertellen over het Stadspark - West. Wat 1s dat
precies, waar moet het komen, en ... wanneer??
wij hopen op (nog} meer leden en een grote opkomst op de ledenver gadering .
Bea van Zijl! de Jong
- Lodenstein

EVALUATIE BUURTPREVENTIE
In een van de wijken in Hees wordt al enige tijd, in samenwerking met
de politie, aan buurtpreventie gedaan. Onlangs is het systeem weer
eens geëvalueerd en het blijkt effect te hebben.
De bewoners spelen daarin de
belangrijkste rol. Er is een
straat - en een buurtcoordinator,
aan wie de bewoners allerlei
zaken kunnen melden die ze verd a cht vinden, die tot problemen
kunnen leiden of die niet veilig
zijn.
Het gaat niet alleen om inbraakpreventie,
maar
ook
om
bijvoorbeeld o nveilige of gevaarlijke
verkeerssituaties,
vandalisme, e.d. De coordinator
geeft deze dan weer door aan de
politie en v a nda ar wordt er
verder a a n gewerkt.
Wij hebben de politie gevraagd
of dit buurtpreventiesysteem ook
in andere wijken opgezet zou
kunnen worden. De politie heeft
hierop positief gereageerd en
binnenkort zal men contact met
ons opnemen.

DENNENSTRAAT 69
NIJMEGEN
Tel. 080 - 770006

's maandags gesloten
fiets &
fitness
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EEN NJMEEGSE KAPEL IN HEES

ROOIVERGUNNINGSTELSEL AANGEPAST

1)

Een Nijmeegse kapel in Hees
was nog nooit van huis geweest.
Hij keek eens noord, hij keek eens zuid,
en sloeg meteen zijn vleugels uit .

Begin november is er in de gemeenteraad een besluit genomen omtrent
een aanpassing van het rooivergunningstelsel, geheten Algemene
Plaatselijke verordening voor de gemeente Nijmegen {APV) Hierin is
de bescherming van het milieu het natuurschoon en zorg voor het
uiterlijk aanzien van de gemeente vastgelegd.
In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan rooien, met
inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen,
zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging
of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.
Hieronder volgt resumerend de wijzigingen c.q. de aanpassingen.

Door de buffer, naar de stad,
omdat hij daar familie had.
Hij zocht, hij zocht, hij vloog maar rond.
Maar geen Oom Karel die hij vond.
Hij raadpleegde een dagpauwoog
die zich ook door 't zwerk bewoog:
"Karel, nou, die ken ik wel
mmm, dat is een prachtkapell
Ik
maar hij,
Hij ziet
En in

*

Er is geen rooivergunning meer vereist voor het vellen van
bomen met een stamdiameter tot max. 30 cm, mits het bij
B&W is gemeld en dat B&W binnen 3 weken aan de melder
hebben meegedeeld dat het vellen van de boom het beschermd
stadsbeeld niet schaadt.
Indien B&W binnen de bedoelde termijn geen mededeling naar de
melder hebben gedaan, is die mededeling van rechtswege gedaan,
tenzij B&W binnen die termijn aan de melder hebben meegedeeld
dat voor de gemelde boom een rooivergunning is vereist.

*

Voor het bepalen van de diameter van een boom gelden de
volgende richtlijnen:
De diameter wordt gemeten op 1, 30 meter boven het maaiveld; Bij
meerstarnmigheid geldt als berekening de diametersom van de afzonderlijke stammen.

*

Er blijft een rooivergunning van toepassing voor het
vellen van meer dan50m2 bos, laanbeplanting of houtwal.

*

Indien het vellen van houtopstand plaatsvindt t . b.v . uitvoering van de uitvoering van een bouwwerk, waarvoor een
bouwvergunning is verleend, dan is eerder gemelde vergunning ook niet vereist (houtopstand = hakhout, een houtwal
of en of meer bomen)

*

De t.b.v. het bouwwerk te vellen houtopstand kan worden ·
gerooid,
indien tegen de bouwvergunning geen bezwaarschrift is ingediend en de vergunning onherroepelijk is.
Indien tegen de vergunning een bezwaarschrift is ingediend
en in beslissing van B&W de vergunning wordt gehandhaafd
kan tegen die beslissing binnen 30 dagen verzoek om
schorsing bij de Raad van State worden ingediend.

*

Indien herplant niet tot de mogelijkheden behoort, kunnen
B&W aan de vergunning de voorwaarde verbinden, dat een
financiele compensatie wordt geeist in het belang van de
instandhouding van het bomenbestand. Het betreft hier een
objectieve taxatiemethode, de zogenaamde "Methode Raad",
waarbij de waarde van een boom in een geldbedrag wordt
uitgedrukt. Hierbij gelden een aantal voorwaarden die als
produkt worden uitgedrukt, zoals:

ga er alle dagen heen,
hij heeft een hart van steen.
alleen zichzelf maar staan".
haar ogen blonk een traan.

"Nou, dank je wel", zei de kapel.
"Ik vind het, denk ik, verder wel."
Maar o wee, de schrik was groot
het diertje schrok zich bijna do;d:
Daar stond zijn oom: geheel versteend!
En toen werd er nog meer geweend.
Zijn tranen stroomden in de Waal
die uitriep: "Hé, milieuvandaal!~
En als een wonder boven wonder
liep de kade net niet onder.
"Hier"~

snikte hij, "moet ik niet zijn,
1n deze enge steenwoestijn.
Dit is geen spekkie voor mijn bekkie.
Ik ga weer naar mijn eigen stekkie .
Daar is het goed, daar is het best:
ik ga terug naar Stadspark-West!"
Bea van Zijll de Jong
- Lodenstein

-------------- ----------- ------------------

Noot 1)
Nijmeegse kapel: In Nederland nagenoeg uitgestorven vlindersoort.
Komt al. leen nog zo . ':u en dan voor in Zuid-Limburg . Heeft als
leefg~b1ed open, vr~J yochtig bosgebied van vooral populieren.
Overw1ntert als rups.Je 1n een zelf gemaakt hulsje van een stukje
opger?ld blad. De vl1nder is oranje-bruin tot donkerbruin van kleur
met w1tte vlekken.
5
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van State schorsing van de vergunning aangevraagd. Wij hopen
dat de Raad van State het ~et
ons eens is dat je bodemsaner~ng
niet op deze manier naast ~o:;n
school en midden in een woonw~Jk
moet uitvoeren.

-aantal cm2 stamoppervlak op een hoogte van 1,30 meter boven
het maaiveld.
-een eenheidsprijs van Fl 9,00 per cm2 stamoppervlak.
- aantal bomen
-standplaats (stedelijk of landelijk gebied, stadsrand enz.).
- conditiewaarde (correctiefactor).
- plantwijze (solitaire boom, bosverband, groepsverband)
Meer informatie over het rooivergunningenstelsel is verkrijgpaar bij
de gemeente.

Op de hoek van de Dr. de Blécourtetraat en de Energieweg ligt 28 0 0

m3 zwaar vervuilde grond. Deze grond ligt daar om door middel van de
zogenaamde "landfarming" methode gereinigd te worden. De zwaar
vervuilde grond ie omgeven door een · laag plastic om uitspoeling naar
de ondergrond te verhinderen. Het regenwater dat op de vervuilde
grond valt, wordt via drainagebuizen naar het riool afgevoerd.

ONDERZOEK
Naar aanleiding van klachten van
omwonenden is in overleg met de
vereniging Stedelijk Leefmilieu
het Provinciaal Klachtencentrum
ingeschakeld
(085-452220),
24
uur
bereikbaar) .
Uit
het
onderzoek dat deze dienst ter
plaatse in stelde, bleek dat het
depot inderdaad met olie vervuild water gelekt had en nog
lekte.
Verder bleek dat niet aan alle
voorschriften van de vergunning
werd voldaan: de afsluiting van
het terrein was onvoldoende er
was geen wasplaats voor de op
het terrein gebruikte apparatuur
e . d . De provincie verkeerde in
de
veronderstelling
dat
het
depot aan de bovenkant voorzien
was van een afdichting en lucht-

KLACHTEN
Als u intussen klachten over

M. Jacobs

"EERVOLLE VERMELDING"

A

GRONDDEPOT DOMINICUSTERREIN

Tijdens de periode met zware
regenval in januari is door de
aannemer het depot onvoldoende
op de juiste werking gecontroleerd, want in deze periode is
veel met olie vervuild water uit
het depot gelopen. De werking
van deze drainagebuizen moet,
volgens de vergunning, regelmatig maar in ieder geval één keer
per maand worden gecontroleerd.

het depot hebt: stankoverlast,
water dat uit het depot stroomt,
omheiningen die open staan e.d.
overleg dan met M. Jacobs (Dennenstraat 124, 080-780384) of de
voorzitster van onze vereniging,
B. van Zijll De Jong-Lodenstein,
over te nemen stappen.

Deze keer hebben wij een aantal hekwerken gefotografee~d in
onze wijk. Het leek ons leuk een aantal af te drukken ~n deze
"Stenen Bank".
wellicht zult u er een aantal herkennen

filters om de hinder voor de
omwonenden zo klein mogelijk te
houden. Deze afdichting is niet
op het depot aanwezig en is volgens de door de gemeente afgegeven vergunning ook niet nodig.
STANKOVERLAST
De
direct
omwonenden
hebben
echter van de luchtvervuiling
van het depot veel last, vooral
op dagen dat de grond wordt omgezet voor de beluchting. Enkele
dagen het huis niet kunnen luchten is niet uitzonderlijk. Vanuit milieutechnisch perspectief
moet nog de kanttekening gemaakt
worden dat het beluchten van het
depot als het vol met water
staat, onzin is. De omgeving
heeft dan wel de stankoverlast,
maar .voor de bacteriên is er dan
voor en na het freezen geen
lucht!
SCHORSING VERGUNNING
Onze
vereniging
Dorpsbelang
heeft tegen het verlenen van de
vergunning bezwaar aangetekend.
De gemeente heeft deze bezwaren
ongegrong verklaard. De vereniging heeft nu samen met de omwonenden en de vereniging Stedelijk Leefmilieu bij de Raad
7
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verscheidene van u zullen het al wel gemerkt hebben: de bouwactiviteiten op het Dominicueterrein zijn begonnen. De bomen zijn
gerooid en de rioleringabuizen worden gelegd. Ons verzoek om
schorsing van de bouwvergunningen is eind februari door de Raad van
State in Den Haag afgewezen. Waarom weten we nog niet. De motivatie
laat nog op zich wachten.

De door ons ingebrachte be zwaren
tegen de bouwvergunningen zijn
legio. Voor een deel zijn de z e
bezwaren door de gemeente ook
erkend. Bij voorbeeld dat besluiten die op grond van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening door
B&W genomen hadden moeten worden , binnen het ambtelijk apparaat zijn afgehandeld. En bij
voorbeeld ook dat men in een
aantal gevallen was afgeweken
van het bestemmingsplan zonder
dat men de hiervoor bij wet vereiste ontheffingsprocedures had
gevolgd.
Er mag alleen van het bestemmingsplan worden afgeweken als
de bestemmingsplanvoorschriften
zo'n afwijking toestaan , en dan
nog alleen als er door de gemeente een ontheffingsprocedure
is gevolgd. Deze procedure moet
gepubliceerd worden en de gemeente moet belanghebbenden in
de gelegenheid stellen hiertegen
bezwaren in te dienen. Dit is
allemaal niet gebeurd . De gemeente, die voor de Raad van
State verklaarde dat het "be stemmingsplan maatgevend is",
had er dus zelf geen bezwaar
tegen dat er , ten eerste, in
strijd met dat
"maatgevende"
bestemmingsplan werd gebouwd en,
ten
tweede ,
dat
niemand
daartegen, bij gebrek aan een
kennisgeving, kon protesteren.
Men liet belanghebbenden dus in
de waan dat bouwhoogtes en bebouwingsgrenzen, zoals vastgelegd in het ter visie gelegde
bestemmingsplan, in de bouwvergunningen waren aangehouden.

Nu gaat men alsnog de onthef fingsprocedures volgen. Evenwel
zonder te kijken of al die ontheffingen stedebouwkundig wel
gewenst zijn . De bouwvergunningen zijn immers al verleend . En
ook zonder zich iets gelegen te
laten liggen aan diegenen die
tegen zo • n ontheffing bezwaren
willen indienen. Er mag immers
al gebouwd worden.
Het is nog maar de vra ag of
bijv . de mensen, die op het Dominicusterrein komen te wonen,
weten dat er van het bestemmingsplan wordt afgeweken en wat
dit voor gevolgen heeft voor hun
kavel en hun huis.
Onze bezwaren tegen de bouwver gunningen komen in hoofdzaak op
het volgende neer:
A)

B)

zijn er aparte toegangen van
1. 5 m breed en 9 meter lang
in de poort aangebracht: een
constructie
die
onveiligheidsgevoelens en mo gelijk zelfs criminaliteit
oproept.

mer bereid te zijn hiervoor
alsnog
voorzieningen
te
treffen.

BOUW DOMINICUSTERREIN BEGONNEN

Het appartementengebouw aan
de Dennenstraat wordt 13 m
hoog. Dat is een meter hoger
dan
volgens
het
bestemmingsplan is toegestaan.
De overschrijding is te groot
om via een ontheffingsproced u re juridisch sluitend gemaakt te kunnen worden. De
strijdigheid met het bestemmingsplan blijft dus hoe dan
ook bestaan.
Het appartementengebouw, speciaal bedoeld voor ouderen
(!), is ontoegankelijk voor
rolstoelgebruikers. De entree
ligt verhoogd (ongeveer 5
treden), maar een hellingbaan
ontbreekt. Dit is in strijd
met de Nijmeegse Bouwverordening . Tijdens de zitting in
Den Haag verklaarde de aanne11

C) Een deel van de parkeerplaatsen in de parkeerkelder
onder het appartementengebouw
is niet bruikbaar. Daardoor
ontstaan er parkeerproblemen
voor de bewoners. Er is een
afzuiginstallatie voor uit laatgassen, maar hoe langer
de automotor draait, des te
groter de uitstoot van het
kankerverwekkende benzeen .

H)

D) Het aantal parkeerplaatsen in
de woonwijk is minder dan de
Nijmeegse Parkeerverordening
voorschrijft . Dit kan tot
parkeerproblemem leiden. Op
de Dennenstraat/Dr. de Ble courtstraat mag niet gepar keerd worden (rode fietsstro ken).
E) De verkeerssituatie in de
woonwijk als geheel is on doordacht.
Al het verkeer
moet door de onoverz ichtelijke poort in het appartementengebouw. Direct achter
de poort liggen de toegangen
t ot
de parkeerkelders.
De
bocht die men moet nemen om
in en uit de kelders te komen
is veel te krap. Er is niet
gekeken naar de geluidsoverlast, die door het verkeer
wordt veroorzaakt , bij voorbeeld voor de bewoners boven
de poort . Er is geen akoestisch o nderzoek uitgevoerd.
F) Volgens d e gemeente is er
voor de nieuwe woninge n geen
geluidhinder van de Nee rbosscheweg te verwacht e n. Wij
betwijfelen dat, temeer omdat
bij de nagenoeg even veraf
gelegen, maar minder drukke
Energi eweg de to e gesta ne ge luidbelasting wél o ve rschr e den wo rdt.
G) Voo r

h et

langzaam

v erk ee r

I)

Bijna alle volgens het be stemmingsplan te handhaven
bomen komen in particuliere
tuinen te staan. Hun voort bestaan is daarmee erg onzeker. De gemeente schrijft
voor dat deze bomen "onder en
boven de grond niet be schadigd mogen worden en dat
onder de kroon niet gegraven
mag worden". Desondanks komt
een aantal huizen onder de
kroon van deze bomen te
staan. Bewoners kunnen hiervan grote overlast krijgen,
er kan schade aan woning en
boom ontstaan en de boom zal
dan alsnog het loodje leggen .
De afstand woning-boom is
hier en daar niet meer dan
1 , 5 meter . Van het toch al
weinig overgebleven groen zal
uiteindelijk dus nauwelijks
meer iets overblijven.
Er wordt veel te dicht op de
begraafplaats gebouwd: niet
meer dan 2 meter. Een van de
graven komt direct tegen een
woonperceel aan ( !) te lig gen, vele andere graven op
nog geen 50 cm afstand. Tij dens de zitting in Den Haag
zeiden zowel de gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland, de aannemer, als de
voorzitter van de Raad van
State dat de afstand tot de
begraafplaats inderdaad niet
bepaald groot was . De aan nemer zei dat men de bes taande haag zoveel mogelijk
zou laten staan . Om de z e
vervolgens in zijn gehee l te
r oo ien. De gemeente zei dat
e r voo r vervangend groen gezorgd zou worden. Waar? En
hoe? Men heeft gee n ruimt e
12

vrijgemaak t voor een groene
overgangszone tussen woonpercelen en begraafpl aa t s . Wil
men dus de bewoners van de
huizen, die aan de begraafplaats grenzen, gaan voorsc h rijven hoe men zijn eigen
t uin moet inrichten?
J ) Her e n der zijn bebouwingsgrenzen overschreden, zodat
tuinen en andere onbebouwde
r uimtes kleiner worden dan in
het
bestemmingsplan
staat
aangegeven.
K)

Er zi jn ramen aangebrac h t in
muren die ui tkijken op particu l iere erven. Dit is zelfs
in strijd met de Grondwet. De
bouwpla nn en zijn op dit punt
aangepast.

L) Voetgangerspaden, vastgelegd
in het bestemmingsplan, bleken in de bouwtekeningen niet
meer voor te komen. Wegen
bleken
smal l er
dan
voorgeschreven in het bestemmingsplan .
Vo l gens
de
gemeente moet het bestemmingsplan opgevolgd worden.
Dat betekent dat de aan deze
wegen grenzende bouwkavels
kleiner worden.
De ruimte
voor de wegen moet immers
ergens vandaan komen.
M) Tekeningen en andere stukken,
vereist om een bouwvergunning
aan te vragen en in behandeling te nemen, bleken niet
aanwezig te ZlJn of waren
o n v o 1 1 e d i g .
E e n
schoongrondverklaring is door
ons niet aangetroffen , hoewel
WlJ
hier herhaaldelijk om
gevraagd hebben.
N)

liggen
n agenoeg
grafkisten aan.
0)

tegen

de

De Woningwet schrijft voor
dat de Welstandscommissie een
bouwwerk moet toetsen o.a .
aan de hand van de d i recte
omgeving. Wij vragen ons af
of dit met n a me voor . wat betreft de begraafplaats is
gebeurd.
Op
geen
enke l e
(bouw ) tekening is de begraafplaats aa n gegeven. On danks
h et feit dat een aanvrager
van een bouwvergunning verplicht is op de tekeningen
aan te geven hoe de onmidde llijke omgeving van h et bouwterrei n eruit ziet.

Bovenstaande bezwaren tegen de
bouwvergunningen hebben voor een
groot deel betrekking op h et
Dominicusterrein zelf. Ook daar
moet een goed woonklimaat ontstaa n en ook daar moet men naar
tevredenheid kunnen wonen.

;toNNESTUDlo
"RACIN~'

u kunt bij ons terecht voor complete zonnekuren maar ook voor
gelegenheidsbruining.
(10 x 25 minuten) inclusief gezichtsbruiner en bodycooler,

f 70,00

voor maar

;toN.NESTUDta
"RACIN.l:'

GeEL '''

Ananasstraat 2 te Nijmegen
Tel: 080 • 78 03 88

voor openingstijden
en verdere informatie:

In een advertentie over h et
" Plan Dominicushof"
stond te
lezen:
"Plan Dominicushof is gesitueerd
in de vroegere dorpskern Hees .
Het nostalg i sche karakter van
Hees met zijn lommerrijke lanen
en prachtige monumentale huizen
vindt men terug in Plan Dominicushof: ruim opgezet en veel
openbaar groen" .

Restaurant

ccodrillo

Wij hebben zo onze twijfels .

Het Restaurant Coccodrillo in 't Slotje is van
dezelfde adelijke afkomst als het kasteeltje.
Bea van Zijll de Jong
- Lodenstein

Creativiteit en kwaliteit vormm het uitgangspunt, waarbij l!errassender wijze niet de

Er is geen onderzoek verricht
naar de mogelijke vervuiling
van de grond dichtbij de begraafplaats. Deze zgn. neeresolen kunnen voor mens en
dier zeer schadelijke stoffen
bevatten.
De
woonpercelen

Franse toon wordt aangeslagen, maar de
gerechten hun basis vinden in de
zonovergoten Italiaanse keuke11.
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Neerbosscheweg 620
6544 LL Nijmegen
telefoon 080 - 719917
telefax 080 - 719988

DE WITTE VILLA EN OMGEVING
Alvorens in te gaan op de huidige stand van zaken een blik terug op
de witte villa en haar voorgeschiedenis.
De villa werd in 1861 gebouwd
als Villa Jachtlust en ging
daarna in korte tijd verschillende malen in andere handen
over. Tussen 1888 en 1911 werd
het
huis
verscheidene
malen
verbouwd. De meest ingrijpende
daarvan is wel de aanbouw aan de
kant van de Uranusstraat . Dez e
is duidelijk herkenbaar : dit
deel is hoger en heeft een plat
dak . In 1911 werd de villa gekocht door iemand uit Amsterdam,
die er de naam Tandjong Tirto
aan gaf. Tandjong betekent kaap ,
Tirto is waarschijnlijk een eigennaam . Er waren meer villa' s
in Hees met een Indische naam
(bijv . Huize Klambir Lima in de
buurt van wat nu de Bloemendaalseweg heet, bij AH ) .
Na de Tweede Wereldoorlog veranderde er ook in Hees van alles. Veel villa's werden afgebroken, maar Tandjong Tirto
bleef staan . Het huis was, samen
met het omringende terrein tus sen Wolfskuilseweg en Uranusstraat , bezit van de orde van de
Paters Franciscanen. Deze verhuurden de villa met het bijbehorende koetshuis en het terrein
aan de Uranusstraat a·an Philips.
Philips bouwde er aan de kant
van de Uranusstraat een aantal
laagbouwbehuizingen bij voor de
"opvang van Spaanse gastarbeiders.
De gastarbeiders waren
nodig voor de bouw van nieuwe
Philips-fabrieken. Dit l aatste
ging echter n i et door , zodat er
ook geen gastarbeiders kwamen.
In 1972 verkochten de paters de
villa, het koetshuis en de laagbouwbehuizingen aan een opvangstichting, die de laagbouw sloopte en er stenen bungalows voor
in de plaats zette .

Deze stichting verkocht het hele
complex weer na een aantal jaren
aan
de
Stichting
Opvangvoorziening Nijmegen. Deze
laatste stichting droeg in 1988
het complex over aan een ondernemer, die de villa met koetshuis kort daarna voor het dubbele bedrag overdroeg aan een
projectontwikkelaar . De definitieve eigendomsoverdracht vond
begin 1990 plaats tussen de
stichting en de proj ectontwikkelaar. De bungalows werden aan
particulieren verkocht .
In 1989
verliet
de
opvangstichting de villa en liet elders
op
het
terrein,
even
verderop in de Uranusstraat ,
nieuwbouw oprichten.
Dit tot
grote ontsteltenis van een aantal bewoners van de nabije Ju piterstraat , die kort daarvoor
een nieuwbouwwoning hadden gekocht en van de gemeente hadden
vernomen dat er achter hun woningen niet gebouwd zou worden
en dat het groen zou blijven
staan . De gemeente kwam pas
daarna met de mededeling dat het
bestemmingsplan
de
bebouwing
toeliet.
Begin 1990 werd er door omwonenden aan de gemeente gevraagd wat er met de witte villa
zou gebeuren. Men had inmiddels
het een en ander vernomen. Er
kwam geen antwoord . Pas nadat er
een klacht was ingediend verbrak
de gemeente het stilzwijgen met
de mededeling dat men er niets
over kon zeggen. In werkelijkheid werd er al druk aan gewerkt . In maart 1990 werden het
bouwplan al ter goedkeuring aan
de Welstandscommissie voorgelegd. Terwijl de inspraak over
het bouwplan nog moest komen .
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Die
inspraak
kwam
overigens
niet. De gemeente beschouwde de
inspraa k over de Adviesnota Hees
ook als inspraak over h e t nieuwe
bestemmingsplan voor de witte
villa en de bungalows, terwijl
er nog helemaal geen bestemmin~splan was. Onze klacht hier over werd door de gemeente terzijde geschoven.
Nadat het bestemmingsplan in
1991 door de Gemeenteraad was
vastgesteld
en
WlJ
bij
de
provincie in beroep gingen met
onder andere het bezwaar dat er
geen inspraak was geweest , floot
de provincie de gemeente terug
en eiste alsnog inspraak "van
voren af aan" .
Ook dat gebeurde niet. De Nij meegse
Inspra akvero rdening
schrijft
voor
bouwprojecten
zoals de witte villa en de bungalows ,
waarbij
"de gevolgen
voor de
buurt
niet
beperkt
blijven tot kleine wijzigingen"
o.a. voor:
overleg met de wijkorganisatie over de aanpak van de inspraak,
actieve
informatieverstrekking door de gemeente,
een inventarisatie van de
wensen uit de buurt, gevolgd
door
een inspraakbijeenkomst over
het mede aan de hand van die
wensen opgestelde ontwerpbestemmingsplan.
Dit werd allemaal niet gedaan.
De gemeente volstond voor ons
met een publikatie in De Brug
waarin men aangaf dat we tot die
en die datum schriftelijk konden
inspreken . Wie informatie wenste
moest deze maar bij de dienst
Stadsontwikkeling komen ophalen.
Een
inspraakbijeenkomst
werd
niet gehouden, hoewel hier uitdrukkelijk
om
was
verzocht,
juist om informatie te krijgen
en om vragen te stellen. Wie de

bouwplannen van de gemeente een
beetje bijhoudt ziet a l snel dat
er in vergelijkbare gevallen
altijd
inspraakbijeenkomsten
gehouden worden.
Vervolgens legden B&W het bestemmmingsplan ter visie, daarmee automatisch aangevende dat
men de inspraakperiode als gesloten beschouwde. De insprekers
liet men schriftelijk weten dat
hun opmerkingen niet hadden geleid tot wijzigingen in het plan
en dat men een inspraakavond
niet nodig had gevonden . Een
inspraakavond vond men een "doublure " en men verwees wederom ,
ondanks de eerdere uitspraak van
de provincie ( !), naar de inspraak over de Adviesnota Hees .
Wij hebben opnieuw een klacht
ingediend, o.a. over de niet
gehouden
inspraakavond.
De
klacht werd niet in behandeling
genomen omdat deze te laat zou
zijn ingediend. Wij hadden dit
moeten doen vóórdat het bestemmingsplan ter visie was gelegd.
Maar toen bestond onze klacht
nog helemaal niet. De gemeente
had ons immers pas na de tervisielegging laten weten dat men
een
inspraakbijeenkomst
niet
nodig vond.
Wat
houden
de
gemeentelijke
plannen precies in ? Een kort
overzicht van de belangrijkste
punten:
wijziging van de bestemming
van het terrein van de witte
villa en de bungalows van
"bijzondere doeleinden" naar
"woningbouw".
restauratie van de villa en
interne verbouwing tot appar tementen
slopèn van koetshuis en biigebouwen
als f i nanciële compensatie
aan de projectontwikkelaar
voor het opknappen van de
v illa : het bouwen van twee
15

appartementencomplexen
van
vier verdiepingen tegen de
villa aan, het ene aan de
kant van de Schependomlaan
( 12 appartementen) , het andere aan de Uranusstraat (8
appartementen) .
de negen bungalows, door de
gemeente steevast "voormalige
paviljoens
van
het
opvangcentrum" genoemd, krijgen
weliswaar een woonbestemming,
maar
zijn
stedebouwkundig
niet gewenst. Als de gelegenheid zich voordoet moeten de
bungalows plaats maken voor
een kleiner aantal, aan de
straat gesitueerde, twee-onder-een-kap-woningen.
Onze bezwaren:
Het bouwplan voor de appartementen is veel te grootschalig. De villa, die door
de gemeente zelf "beeldbepalend" wordt genoemd, verliest
dit karakter volledig omdat
de appartementen de aanblik
en de ruimte zullen gaan domineren. De nieuwbouw is te
hoog en komt, met name in de
Uranusstraat, veel te dicht
op de nabijgelegen bestaande
bebouw-ing te staan. De uitgangspunten uit de Adviesnota
Hees worden op alle punten
genegeerd.
De bungalows z~Jn in 1989/90
met volle medeweten van de
gemeente aan particulieren
verkocht. De gemeente heeft
daarbij zelf de bouwkundige
staat van de huizen opgenomen
en goedgekeurd. De gemeente
heeft daarmee de bungalows
als particuliere woning erkend. Het is, zeker t-en opzichte van de eigenaren van
de bunga-lows, onaanvaardbaar
om daar achteraf o~ terug te
komen. Wat de gemeente wil is
bovendien volstrekt onrealistisch omdat dan alle bewoners
tegelijk zouden moeten in-

stemmen met de verkoop en
sloop · van hun goede (!) woning, waarbij er voor slechts
een deel van hen vervangende
nieuwbouw zou komen aan de
Uranusstraat.
Voor wat betreft de stedebouwkundige bezwaren tegen de
bungalows en het pleidooi voor
twee-onder-een-kap-hui zen is de
gemeentelijke redenering nogal
tweeslachtig: men wil direct
naast de witte villa géén tweeonder-een-kap huizen omdat deze
huizen "wat betreft hoogte en
massa niet goed passen naast
een vrij grootschalig pand als
de witte villa". Vervolgens
gaat men de villa nóg grootschaliger maken door er een
fors appartementencomplex tegenaan te zetten en dan zouden
dààrnaast de twee-onder-een-kap
woningen ineens wèl ruimtelijk
verantwoord zijn?
De bungalows staan er en daar
moet
rekening mee gehouden
worden. Als er een onsamenhangend ruimtelijk beeld ontstaat, dan is de gemeente daar
volledig verantwoordelijk voor
door in te stemmen met een veel
te grootschalig appartementengebouw van 11, 50 m hoog vlak
naast nog geen 3 meter hoge
bungalows. De afstand tussen de
nieuwbouw en de bungalows is
plaatselijk niet meer dan vijf
meter.

totaal 16 appartementen.
Van
"tegemoet komen aan de bezwaren"
kan dus niet bepaald gesproken
worden, als men het bouwplan
eerst fors groter maakt dan de
aanvankelijke opzet en daarna
een
minimale
wijziging
aanbrengt.
Het bestemmingsplan is in september 1993 door de Raad vastgesteld. Wij zijn opnieuw bij de
provincie in beroep gegaan. Ook
omwonenden hebben opnieuw bezwaarschriften ingediend. Deze
procedure loopt nog.
Intussen heeft de gemeente ook
voor de bouw van de appartementen de zgn. "Artikel-19-procedure" (zie de Stenen Bank van
januari 1994) in stelling gebracht: bouwen vooruitlopend op
de definitieve goedkeuring van
het bestemmingsplan. Men heeft

inmiddels vergunning verleend
voor de bouw van de appartementen naast de wit te villa. Wij
hebben hiertegen bezwaar ingediend en tegelijk schorsing
van de bouwvergunning gevraagd
bij de president van de Rechtbank in Arnhem. Sinds de inwerkingtreding van de Algemene
Wet Bestuursrecht (januari 1994)
wordt dit soort zaken niet meer
door de Raad van State in Den
Haag behandeld. Het schorsingsverzoek is nog niet behandeld.
Laatste nieuws
De provincie heeft onze bezwaren
tegen het bestemmingsplan deels
gegrond verklaard. De bungalows
behouden hun bestaansrecht. De
wijzigingsbevoegdheid die de gemeente in het bestemmingsplan
had opgenomen om op de plaats
van de bungalows twee-onder-een
kap woningen te kunnen bouwen,
is geschrapt.
Bea van Zijl! de Jong
- Lodenstein

Wij en ook de omwonenden hebben
bij de gemeente nagenoeg geen
gehoor gekregen voor de ingediende
bezwaren.
De
voorgevelrooilijn werd een klein
stukje naar achteren gelegd en
er werd een minimale concessie
gedaan t.a.v. de bouwhoogte . Het
plan werd er hoegenaamd niet
door veranderd. Het blijven vier
verdiepingen met in totaai 20
appartementen. Het allereerste
bouwplan dat de gemeente ons had
laten zien ging nog uit van- in
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EEN NIJMEEGSE KAPEL IN HEES

RIOLERING KERKPAD

2)

wellicht heeft u het al gehoord of gelezen, de gemeente is van plan
om de elf woningen aan het Kerkpad aan te sluiten op de riolering.
woordvë)<êrder is dhr. van Ruitenbeek woonachtend aan het Kerkpad die
namens de bewoners in overleg treedt met de Gemeente over het plan.

Een Nijmeegse kapel ïn Hees
werd zomaar, zonder inspraak wees,
toen pa en ma in scheiding raakten
en hij van haar een puinhoop maakte.

Het plan heeft een zeer slopende tijd van zo' ~ 20 j~ar ~hter de rug .
Het gaat o . a over de afvoeren die vanuit de~e~aar de straat
gebracht moeten worden . De huizen beschikken nu nog over een zinkput.
Deze put kan achter of voor in de tuin liggen .
Ligt de put voor het huis, dan liggen de afvoeren al in de richting
van de straat , maar als de put zich achter het huis bevindt spreekt
het voor zich dat hier behoorlijk geinvesteerd moet worden.

"Daar sta ik nu", zei de kapel .
"Rijksmonument, ja ja, dat wel.
Maar wat doen ze met mijn inventaris,
als mijn atelier-taak daar is?
Wie krijg ik straks nog op de knieën
voor liturgie en litanieën?
Waar zijn het lof, de lauden en de metten
of wordt het : acht uur wekker zetten?

Begrip van de bewoners dat de gemeente aansluitingskostEn zal
verrekenen is er wel, echter over de hoogte van het bedrag is tot op
heden nog geen duidelijkheid bereikt. Vele jaren geleden wilden de
gemeente de straat aanpassen met parkeerhavens en trottoir zodat er
ook een stuk voortuin verloren zou gaan. Dit is toen niet doorgegaan.
Toen in 1985,,. in het begin van het pad nieuwe woningen zijn gebouwd,
· n ad oe r1olering doorgetrokken kunnen worden, de weg had niet
verbreed hoeven worden en de kosten waren aanzienlijk lager geweest.
Inmiddels zijn we zo'n 8 jaar verder en de bewoners hebben bij de
gemeente na veel "geduld" toch het e.e.a. bereikt. De gemeente ziet
nu gelukkig ook in dat het landelijk karakter behouden moet blijven.
Het pad wordt niet verbreed en er komen geen parkeerhavens. Bovendien
wordt het pad niet geasfalteerd maar bestraat en de haagbeplanting
zal blijven bestaan.
Aan de gemeente is een bedenktijd tot half april gegeven om duidelijkheid rondom d~ kosten te krijgen. Is dit acceptabel dan ligt het
in de bedoeling om in september van dit jaar met de werkzaamheden te
starten. Men hoopt dat de gemeente zijn bereidwilligheid wil tonen .
Indien dit niet het geval is, zal er worden aangeklopt bij onze
vereniging om hulp.

Geen wierook meer , geen orgelklank,
wel veel lawaai en autostank.
En alle bomen om mij heen,
die zijn straks allemaal van steen."
Zijn tranen lekten in de grond,
die dat niet zo heel erg vond.
'" t Is naar," zei hij, "dat je zo huilt,
maar ik ben toch al zwaar vervu ild.
Joh, ga toch weg , ga naar de stad,
'k dacht dat je daar familie had?"
"Verdraaid," zei de kapel, "da's waar.
Oom Karel, aan de Waal, woont daar!"
Hij zette zich meteen .aan 't werk.
Maar zijn fundering bleek te sterk.
Zijn vleugels gaven ook niet mee .
Hij zag zich reeds als atelier.

IN DE SCHIJNWERPER:

Maar zie, zonder voorafgaand zwaar gezucht:
daar vloog hij plotsklaps door de lucht,
met een niet te stuiten kracht
in een koude winternacht.

RIJWIELHANDEL JAN TOONEN

Vuurvlinder, fladderende vonkenregen,
zo naar de hemel opgestegen.
Krakend hout, gebroken steen,
Zo vervloog hij van ons heen.
Bea van Zijl! de Jong
- Lodenstein
Noot 2 ) Ni jmeegse kapel: In 1926 door E. cuypers voor het Domini ca nerklooster aan
de Dennenstraa t in Hees gebouwde neogotische kapel. Bakstenen g ebouw met k lok ketore n.

Fr aaie glas- in-lood ramen met kerke lijk e voorstel lingen . Interieur voorzie n van rijke
symbol i sche beschilderingen, beelden en marmere n a l taren. Gaaf bewaarde ee nheid va n
in- en exterieur . Vrij ze l dzaam voorbeeld van jongere bouwkunst. Van algemeen belang
en van monumentale waarde. Kerkelijke functie beéindigd rond 1988. Nieuwe bestemming:
ate l ier . Begin 19 93 door brand verwoest.
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Bekend Hesenaar is ongetwijfeld Jan Toonen, tweewielerspecialist aan
de Dennenstraat. Velen onder ons zullen hem kennen en weten te
vinden.

De rijwielhandel van Jan Toonen
heeft
echter
al
een
lang
verleden. We gaan terug tot het
jaar 1894 want toen richtte
Dorus Toonen de grootvader van
Jan een boerensmidse op. Hij was
voor die tijd een moderne smid,
die behalve kachels, het beslaan

van paarden al gauw fietsen ging
verkopen .
De verkoop van fietsen was toen
nog bijzaak, want het smeden
vond hij belangrijker. De winkel
was in die tijd gelegen aan de
Dr . Blécourtstraat 72 . In
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publiek ui t Hes eve ld, later is
daar Neerbos c h -Oost , Heseve ld en
Lindenholt bijgekomen. Volgens
Jan Toonen ho e f je als rijwi e. ; pecialist heus ni e t in de
stad te zit ten , want je zit dan
met veel concurrentie. Nu zit
hij in de buurt van veel sc h o l en
en sc h oliere n hebben fietsen.
Fietsen gaan af en toe kapot , of
moeten vervangen worden .
En wat de concurrentie betreft,
volgens Jan is er geen stad in
Nederland
waar
de
rijwielspecialist e n zo prettig met
elkaar omgaan als in Nijmegen .
ze bel l en elkaar op als er problemen z~Jn e n adverteren ook
wel eens met e lkaa r. En verder
ontmoeten ze elkaar reg e lmatig .
Ondertus sen zit hij nu 32 jaar
in het vak, in een steeds mooier
en groter pand en nog steeds

1930 werd Dorus Toonen opgevolgd
door z ijn zoon Wi1lem, de vader
van de huidige eigenaar.
Het smeden was nog steeds de
grootste bron van inkomsten ,
maar de verkoop van fietsen zat
duide lij k in de lift. Vooral
tijdens de Paasdagen werden er
enorm veel fietsen verkocht en
was h et een hele klus om alles
op tijd klaar t e krijge n.
Al vroeg ging Jan Toonen, de
huid ige e igenaar , h elpen in de
smidse va n zijn vader als leer linghulp . Hij leerde ook voor
s mi d , maar zag uiteindelijk toc h
meer in de fietsenbranche. Want
in p laa ts va n te smeden, knutselde hij liever aa n fietsen.
Hij
besloot
om
voor
rijwielspecialist te gaan studeren
en he t smeden te laten voor wat
h et was.
Op 17 -jarige leeftijd behaalde
hij als jongste vakman in Nederland zijn rijwiel- en motorendiploma. Enige tijd later kwam
daar het diploma voor motor- en

op dezelfde locatie. De groentewinkel van Berns, de oude Hesenaren weten dat nog wel, werd
er n .1 later ook b i j getrokken.
Ondanks
dat
de
verkoop
van
fietsen
steeds
ingewikkelder
wordt , heeft hij er nog steeds
plezier in. De fiets heeft volgens hem nog veel
toekomst,
vooral in de luxere sfeer.
Zelf r i jdt hij nog graag op een
sport-toerfiets, 21 versnellingen hoeft voor hem niet meer .
Maar wat gaat er gebeuren als
Jan er mee ophoudt , zijn kinde ren h e bben andere p l annen en dat
i s ni e t in de zaak van vader.
Geen probleem, er zal altijd een
fietsenzaak in blijven z itt en ,
daar hoeven ze hier in Hees en
omgeving niet bang voor te zijn.
Wij van de ' Stenen Bank' hopen
nog lang plezier van 'onze ' Jan
Toonen te hebben.
C. de V .

rijwielbedri jf bij.
In 196 2 , op 23 jarige leeftijd,
begon hij voor zich ze l f . Hij
huu rde aan de Dennenstraat 67 en
69 een garage en begon daar een
rijwielhandel. In dit pand is
nog steeds de huidige winkel
gevestigd. In deze garage werd
de verkoop en de reparatie gedaan. De za k e n li epen naar wens
en in · 196 9 k on hij de kelderruimte erb ij hu ren, zodat a ll es
in een wat ruimer jasje kwam te
zitten.
Maar toen moest er wel een
werknemer er bij komen omdat hij
het alleen niet mee r aan kon.
Dit was nog maar het begin , want
in 1978 waren h e t er a l vier. Er
was n.l een enorme stijging in
de verkoop van bromfietsen en
weer later kwamen da ar de scooters
bij .
Maar
de
s coo ters
brachten zoveel werk met zich
mee , dat hij daar mee opgehouden
is.
De verkoop in het begin wa s
vooral gericht op het fietsend
20
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Het werkgebied van de vereniging wordt omsloten· door:
Energieweg,
Industrieweg,
Marialaan,
Bosduifstraat,
Patrij sstraat, Prinsenlaan, Molenweg, Daniêlsweg, Jacob
van Campenstraat,
Dennenstraat,
Rosa de Limastraat,
Neerbosscheweg, Energieweg .

*

Er is een gratis exemplaar van "een wandeling door Hees",
geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst, verkrijgbaar op de ledenvergadering die gehouden gaat worden optB
mei a . s. in café Juliana. Leden die verhinderd zijn op die
avond kunnen zich in verbinding stellen met de voorzitter
om alsnog in aanmerking te kunnen komen van een gratis exemplaar. Losse exemplaren verkrijgbaar ná IB mei a f1,00
bij het secretariaat.

*

Hotel King's Residence, restaurant Coccodrillo, misschien
beter bekend als 't Slotje wil alle leden uitnodigen om
het kasteel te komen bekijken. Van een tot keuken omgebouwde kelder tot aan de in de toren aangebrachte kamer.
Alle ruimtes kunt u bewonderen. U kunt zich hiervoor
aanmelden rechtstreeks met King's Residence vóór 30 april:
Neerbosscheweg 260, 6544 LL Nijmegen. Tel: 719999, fax:
719988.
Dus ook u kunt gebruik maken van deze uitnodiging! Word dus lid
van onze vereniging. HOE? Dat staat op de eerste bladzijde van
de 'Stenen Bank.

*

Onze historische Stenen Bank staat er weer fris en netjes
bij. De gemeente heeft echter wel toegezegd om de bank te
repareren. Het zal u wellicht zijn opgevallen dat dit
zeker de moeite waard is. Wij wachten af.

*

Verschijningsdatum "Stenen Bank" 1994/1995.
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ID I
Alle woorden bestaan uit vijf letters.
ACTIE
ALTIJD
AROMA
ASPIC
BALTS
BEELD
BRAAF
DATUM

DRANK
DWEIL
EI DER
EIWIT
EMELT
ENORM
ESTER
EXTRA

FOREL
HAVER
HOEVE
KAARS
KILTE
KORST
LOTTO
MACHT

OPIUM
OVAAL
SCHIL
STOER
STAAN
TAPIR
TI MOT
TSAAR

TU DOR
UITJE
WICHT
WOORD

Copy aanleveren
vóór

BlJ een juiste invulling vormen de elf letters
in de vette hokjes een straatnaam in Hees.
Zet deze op een briefkaart en stuur deze voor
15 mei naar de redactie. Onder de juiste inzenders
wordt een bon verloot van f15,00.

*
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Uitgave
Maand

------------

APRIL

22 JULI

AUGUSTUS

21 OKTOBER

NOVEMBER

23 DECEMBER

JANUARI "95

Een kritische lezeres van ons blad maakte ons er op attent
dat in het januari-nummer, gaande over de geschiedenis van
het "Slotje" een fout stond . Bij navraag op het gemeentearchief te Den Haag, betreffende de overlijdensdatum van
de heer van Rijkevorsel, blijkt dat de juiste datum moet
zijn: 29 december 1973. Hierbij wordt dit alsnog rechtgezet, met dank aan de oplettende lezeres.
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UITNODIGING VOOR ALGEMENE LEDENVERGADERING
op

Notulen van de ledenvergadering van 25 mei 1993, gehouden in Café restaurant Juliana te Hees.

WOENSDAG 18 MEI 1994

in

1 . Opening, mededelingen.
vz heet iedereen welkom op deze zomerse avond.
De bestuursleden J.v.Dijk en e.v.Veldhuizen zijn verhinderd, ook de
kandidaatbestuursleden J. Hekkingen v.Heelzum zijn verhinderd.
vz biedt excuses aan voor de late bezorging van de . Sten~n Bank, ?~or
vacatures in het redactieteam was eerdere toezend1ng n1et mogel1Jk.

café/restaurant Juliana
Schependomlaan 94

Aanvang

20.00 uur

----- ----------------------- ---- ---------- ------ ----- - --- - ---- --
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Goedkeuring verslag ledenvergadering 26 mei 1992.

AGENDA

D~ notulen worden met de volgende aanvulling/wijziging, punt 6 het

1. Opening, mededelingen.

jaarverslag van de penningmeester is door d~ vergadering goedgekeurd
en gedechargeerd, punt 7 wijzigen f 50,00 1n f 150,00, goedgekeurd.

2 . Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering van 25 mei 1993 .
3. Jaarverslag Secretaris 1993.
4. Goedkeuring benoeming van de heer H. van Leerzem tot bestuurs lid /penningmeester. De heer van Leerzem is al enige tijd in
functie.
5. Jaarverslag Penningmeester 1993
Begroting 1994
Verslag kascommissie
Decharge van de Penningmeester
Benoeming nieuwe kascommissie

3. Jaarverslag secretaris 1992.
Behalve de 8 bestuursvergaderingen zijn volgende activiteiten
uitgevoerd.
Overl eg gevoerd met:
a. Stichting Overal om misverstanden uit de wereld te helpen, over
de bodemsanering en de tekeningen van de nieuwbouw;
.
.
b. met de dhr. Loosschilder, gemeenteambt speelvoorz1en1ngen, over
de speelvoorziening Hees;
.
c. met dhr Kuster, gemeenteambt buitensport, over de herstructurer1ng
sportvelden;
d. met Sportclub Blauw Wit eveneens over de sportvelden.
De volgende bezwaarschriften zijn ingediend:

6 . Goedkeuring bestuursbeleid in afgelopen jaar.

Witte Villa
Het herziene bestemmingsplan, ingediend
het toelichten van de bezwaren op 8 juli
'92 heeft G.S. de goedkeuring onthouden
mingsplan. De nieuwe inspraakronde begon

7 . Plannen voor nieuwe bestuursperiode.
8 . Rondvraag.

--------------------------------------------------- - --------- - - -Na de pauze zal de heer
D. Keijzer, h oofd dienst stadsontwikkeling gemeente Nijmegen,
het een en ander vertellen over de plannen van de gemeente om te
komen tot een:
STADSPARK-WEST
Sluiting: 22.30 uur.

G.C.M. van Zijll de Jong
- Lodenst e in
Voorzitter

bij G.S., hoorzitting voor
1992; bij brief van 26/11aan het ingediende bestemop 7 jan.1993.

Stichting Overal
.
.
Bij de opzet is geen rekening gehouden met parkeervoorz1en1ngen om
over last en verkeersonveiligheid te voorkomen, op 10 dec 1992 was de
hoorzitting. Door agenda-problemen is een andere datum gevraagd. Tot
op heden nog geen reactie ontvangen .
De Ru,·ter Schroot B.V.
Bij d~ Raad van State is beroep aangetekend tegen afvalstoffenwetvergunning, op 10 november is de openbare zitting gew~est. De Raad
van State beslist dat: 4 voorschriften van de vergunn1ng geschorst
worden en dat o.a . een geluids- en trillingsonderzoek uitgevoerd moet
worden. Voorts dat bij de eerste stofmeting een kwantatieve analyse
op zware metalen in het bemonsterde stof uitgevoerd moet worden.
De BPON
De EPON heeft op 26 mei 1992 haar gecombineerde aanvraag Hinderwet
en wet Luchtverontreiniging ingetrokken, daarvoor in de plaats heeft
zij nu een aanvraag ingediend voor het minder gevaarlijke ammonia.
Dominicueterrein
Over de inspraak woningbouw is een beklagschrift ingediend op 15 okt.
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1991, de reactie van de gemeent e in jan. 1992 gaf aan l e iding om
e : e .a . recht t~ _zetten. Op 10 de c . 199 2 lag h et ontwerpbestemm~n gsp l a n ter v ~s~e . Op 7 jan. 1 993 i s een bezwaarschrift ingediend.
De hoorz ~tt~ng was. o~ 1 maart 1 993 en de commissievergadering op 29
apr ~l 1.1. De comm~ ss~e h eeft h et, i. v .m_. h et wegval l e n van de kapel,
aangep aste plan aangenomen. I . v.m. d~t bouwplan is de gemeente
genoodzaa kt de grenswaarde geluidhinder te verhogen, daartoe h ee f t
G.S . op ve r zoe k va n. de gemeente de Minister verzocht met verhoging
~n te stemmen . ~e _ u~ tga ng spunt en va n de gemeente zi jn nader . bekeken
en gaven ';l-an le~d~ng om d e Raad van Sta t e te benaderen met ee n
beroeps7hr~ft verzonden op 11 f ebr . 199 3 . Uiteraard zijn de bezwaren
eerst b~J de gemeente k e nbaar gemaakt.
Rooivergunning Wolfskuilseweg
De bezwaren van VDH en aanwonenden z ~Jn door de gemeente niet
geho~ oreerd . Beroep is ingediend bij de Raad va n state, de openbare
z~ t t ~ng was op 1 2 febr. 1993 . Ui ts l ag: bezwaren ni et ontvankelijk
behoudens ee n kleine aa npassi ng.
Rooivergunning Industrieplein
De bezwaren tegen de_ ~ooivergunning Industrieplein heeft wel enig
resu lt aat gehad, de l ~ J sterbessen e n balsempopulieren blijven staan.
Later zal h~ ervoor a l snog een rooivergunning worden ver l eend. Voorts
erkent de gemeente dat de rooitekening ni et voll e di g was.
Oud schoolgebouw De Zonnewende
De gemeente h eeft het gebouw tijdelijk ter beschikking gesteld aa n
de Vr ouwensch oo l u~t de Gerard Noodtstraat, h et huur cont ract heeft
men afgedaan a l s voor ~~n no rma l e huurwoning. Met de aanwonende is
geen ov~rleg gevoerd b~J de verh uur van dit gebouw met bijzondere
bestemm~ng .

Parkeerhavens Wolfskuilseweg
Op 10 mei heeft de Raad van State op openbare zitting het schors~ngsverzoe k behandeld. Te lefo ni sch i s op 12 mei me degedee l d dat het
sc ho r~~ng sverzoek ~s v_erworpen. De Raad va n State baseert haar
b~slu~t op de toe l~ c h t~ ng van het bestemmingsplan, waarin detai l s
Z~J n opgenomen. Het i s duidelijk da t a ll e details ni et in een
bestemm~ngsplan opgenomen kunnen worden. In dit geval h eeft de
gemeentraad een zware verantwoordelijkheid t.a.v. de ve ili gheid van
de bewoners aan de Wolfsk.weg.
Overleg met de p o litieke partijen
Met de p~litieke partijen is van gedachten gewisseld over de
communu cat ~e .e n evt kortsluitingen tussen VDH en de politiek. Het
bestuur ~s n~et ontevreden over gevoerde gesprekken en de uitslag.
Vanu~t de verga der~ng wordt opgemerkt dat de buslijn n iet in h et
) aarv~ rsl ag ter sp r ake ~ s gekomen. Inderdaad i s dit niet gemeld. De
bus l~J~, Voorstadslaan-Schependomlaan-Wolfskuilseweg naar Energieweg
~ s beg~n 1 992 door de ~emeente afgeblazen. Het bestuur zal v.w.b. de
voortga n g ter plaatse ~nf ormeren.

4. Jaarverslag penningmeester 1 992.
Op verz oe k van de vorige vergadering is het jaarverslag niet in de
Stenen Bank opgenomen maar ligt hi er ter in zage voor de leden. De
penn~ngmeester geeft toe li c hting op diverse posten zoals de ontvangen
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cont ributie die lager is dan normaal . Dit heeft z~Jn oorzaak in de
betaling van de contributie van 1992 in 1993. Door het batig saldo
moet de verleende subsidie aan de gemeente worden terugbetaal d .
Tevens geeft de penningmeester een toelichting op de begroting van
19 93.
oe kascommissie, Mw Versteegden en dhr J.Hekking, brengt verslag uit.
zij adviseert het overschot op een plusrekening te zetten. De
vergadering gaat accord en decha rgeert de penningmeester. Voor de
nieuwe k ascommi ss ie melden zich: Mw Versteegden en dhr Bögels .
5 . Goedkeuring bestuursbeleid in het afgelopen jaar
De vergadering gaat accoord met h e t gevoerde beleid over 1992. Wel
zijn er vragen over de besluitvorming. Vz geeft aan dat de lede n in
eerste aanleg mede beslissen over het a l of niet oppakken van za k e n,
wel kan h e t voorkomen dat door tijdgebrek (de gemeente geeft niet
veel soelaas om de leden te informeren) dat een adhoc beleid gevoerd
moet worden. Uiteraard volgt achteraf de vera ntwoording.
Voorts wordt gemeld dat op de Bredestraat geluidsmetingen zijn
uitgevo e rd. Dhr Willems heeft tellingen gedaan van het verkeer op de
kruising Voorstadslaan-Dikkeboomweg en komt op 600 auto ' s per uur.
Gevraagd is om d e gegevens aan het bestuur ter beschikking te
stellen.
6. Bestuurswisseling.
De penningmeester dhr T.Bö gels treedt af en is niet herkiesbaar, is
wel bereid om activiteiten te verrichten. Vz bedankt dhr Bögels voor
al het werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan en laat dit
blijken d oo r een geschenk en een bos bloemen .
Voorts is vz van me ning dat de secretaris ook een bloemetje heeft
verdiend voor zijn inzet. Dhr e . v.Veldhuizen treedt eveneens af en
is niet herkiesbaar, wil wel adhoc werk doen . Vz zal hem bij terugkomst, C.v.V. is momenteel uitstedig, bedanken voor hetgeen dat door
hem is gedaan.
Jammergenoeg zijn de kandidaat bestuursleden, dhr J. Hekking Bredestr .
136 en dhr v.Heelzum Jekerstr. 10 , niet aanwezig. Vz vraagt de
vergadering accoord te gaan met de benoeming van deze nieuwe
bestuursleden. Dhr v.Heelzum zal de functie van penningmees ter gaan
bekleden . De vergadering gaat unaniem accoord met dit voorstel .
7. De Stenen Bank.
De uitgave van januari 1993 is door het bestuur samengesteld. De
laatst ~ uitgave is van de hand van dhr E . Beumer, die zich bij deze
voorstelt aan de ledenvergadering . De nieuwe redacteur doet een
dringend beroep om assistentie en copij voor de Stenen Bank uitkomende aug/sept .
Om een betere verdeling van de werkzaamheden te bereiken stelt de
secretaris voor om de ledenvergadering eerder in het jaar (maart/april) te houden, waardoor er een grotere tijdspanne komt tussen
ledenvergadering en de volgende uitgaven van de Stenen Bank . Tevens
is hiermee de vakantiedrukte verwerkt. De vergadering gaat unaniem
accoord met het voorstel.
8. Rondvraag.
Dhr v.Merwijk vraagt hoe het zit met de vervuilde grond hoek
EnergieweglOr Blecourtstraat? De bedoeling is om deze grond biologisch te reinigen en dan op te ruimen. Navraag wordt gedaan.
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Hr Timmer vraagt aandacht voor de uitgang van het sportpark
Schoonhorst aan de Energieweg. Het weekblad De Brug wordt regelmatig
ingekeken voor evt plannen terplaatse.
Hr Abeelen vraagt aandacht voor besmeurde echte Stenen Bank, gemeente
opporren om dit schoon te maken. Hr Teesseling oppert het aanwenden
van de terug te betalen subsidie voor de schoonmaakbeurt.
Vz brengt onder de aandacht het plan van de geme ente om stadsgesprekken te houden.
Met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng sluit de vz de vergadering en introduceert Mw M.Schurink van het IVN die een dialezing
houdt over Landschappen rondom Nijmegen, ontstaan en bedreigingen.
Na een boeiende en leerzame lezing met dank aan Mw Schurink en een
wel thuis werd de avond besloten.
De voorzitter,

De secretaris ,

Uw warme bal<l<er

WESSELING
KORTE BREDESTRAAT 26
!

TEL: 771659

Nijmegen
LANGE IIEZELSTRAAT 31

TEL: 226124
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