Lustrum en monumentendag
Redactioneel

Paardentram op monumentendag

Foto L.I.

Vijf jaar Vereniging Dorpsbelang Hees. De lustrumcommissie had er voor gekozen
om dit op 9 september te vieren.
Voor de negende keer Monumentendag. In Hees hadden de Petruskerk en de H.
Antonius Abtkerk hun deuren geopend en er reed, als vanouds, een paardentram. Het
was in zekere zin logisch dat lustrum en Monumentendag samenvielen. De Vereniging zet zich met name in voor alles wat de moeite waard is om behouden te blijven
in Hees. Dit kon in alle rust vanuit de paardentram bekeken worden. Velen deden
dat. De kinderen van de basisschool konden meedoen aan een puzzeltocht-prijsvraag
en 's avonds was er in Juliana een receptie. De receptie werd niet zo druk bezocht,
aan de puzzeltocht deden maar liefst 27 kinderen mee. Uiteindelijk waren er vier
winnaars: Niki Olearnik, Jorien van Dijk, Els Koster en Ferdinand ten Raa (met
excuses voor eventuele foute spelling). Zij kregen om half vijf hun prijsjes uitgereikt
door de voorzitter van de vereniging. Maar alle 27 kinderen hebben op een speelse
rnanier het oude dorp Hees verkend!

De Stenen Bank

Inmiddels is de hete zomer weer
voorbij en kunnen de tuinmeubels
weer worden opgeborgen. Wederom
kunnen wij uitkomen met 1'i pagina's en dat is meer dan wij aanvankelijk dachten; een prima zaak dus !
Gelukkig kunnen wij ons dat ook
fmancieel verantwoorden aangezien
het aantal advertenties inmiddels is
toegenomen met 13 stuks. Zo proberen wij een balans te behouden
tussen de uitgaven en inkomsten.
Helaas zoals ieder jaar moeten er
nog steeds een aantal leden de contributie betalen, dat is vervelend.
Mocht u dit vergeten zijn graag
alsnog dit betalen, voor het bedrag
van Fl. 12,50 per jaar hoeft u het
niet te laten.
Bij de redactie zijn er een aantal
klachten binnengekomen dat niet
ieder lid een "Stenen Bank" heeft
ontvangen. Mocht dit bij u ook het
geval zijn wilt u dit dan doorgeven
aan het redactieadres.
Enfin, wederom een goed gevuld
blad waarin wij u op de hoogte houden over de ontwikkelingen in Hees,
leuke anekdotes en actuele zaken.
E.B .
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De asfaltcentrale van Boesewinkel

De Petruskerk, het hart van Hees
Er is maar weinig echt met zekerheid bekend over de
karakteristieke Petruskerk aan de Korte Bredestraat in
Hees. Waarschijnlijk is de laatgotische, eenbeukige
kerk omstreeks het midden van de 16e eeuw gebouwd.
Deze katholieke kerk werd opgedragen aan de heilige
gebroeders Ewald. In 1591 ging Nijmegen over tot het
protestantisme en werd de kerk onteigend. In 1607
werd de eerste dominee voor deze, voortaan hervormde kerk benoemd.
Zoals we al eerder in De Stenen Bank schreven: de meeste Nijmegenaren bleven na 1591 katholiek, dus echt storm
heeft de Petruskerk als protestantse kerk niet gelopen.
Mede hierdoor werd de kerk in de 19e eeuw een tijd lang
ook als school gebruikt. In 1907 werd, bij gelegenheid
van het 300-jarig bestaan van de Nederlands-Hervormde
Gemeente in Hees, het plan opgevat de kerk te restaureren: ook toen al had men oog voor de fraaiheid van de
kerk. Na de Tweede Wereldoorlog bleek restauratie opnieuw noodzaak: een torpedobom had het middenschip
van de kerk verwoest en het koor beschadigd. Architect
Van der Kloot herstelde de kerk, dit duurde tot 1950,

Klokkenluiders van de Petruskerk, Richard en Jonathan

Foto u

waarbij hij het middenschip verbreedde. In het koor
plaatste hij een aantal onbeschadigde grafstenen bij elkaar.
Het uiteindelijke resultaat is een fraai kerlçje, met een
originele toren, een deels origineel koor en een nieuw, ruimer middenschip in stijl. In het hart van Hees is het een markant punt,
sinds enkele jaren terecht verlicht. De Petruskerk wordt nog elke zondag gebruikt door leden van de Samen Op Weg-gemeenten
in Nijmegen, een samenwerking van hervormden en gereformeerden in Nijmegen. De Petruskerk is dan de kerk voor de wijk
west, zo'n 1.000 leden tussen spoor en kanaal. Op zondagochtend opent koster Kremers de deuren, de klokken worden (nog met
de hand!) geluid en dominee Doelman leidt de viering. Zo'n viering bestaat uit het zingen van psalmen en gezangen -de kerk
heeft een voortreffelijke cantorij- , de schriftlezing en preek en, eens per maand, is er een dienst van schrift en tafel. Tijdens de
lezing en preek gaan de kinderen naar de kindernevendienst, een gezellige bijeenkomst van voorlezen, zingen en knutselen. De
Petruskerk is "een kerk en een gemeente om je in thuis te voelen", zo verwoordt een lid van de gemeente het. Elke zondag
komen er zo'n 100 gelovigen naar de kerk en dat is een heel gezellig, ontspannen gebeuren. In meerdere opzichten dus hart in
Hees.

1798 EN 1
STONTHET
WAATER AAN
DEZE STEEN
De steen met deze tekst is in de noordelijke zijmuur van de
Petruskerk gemetseld, op 1,45 m. hoogte. Van de afgelopen
twee jaren kennen wij de watersnoden in de directe omgeving
van Nijmegen. Gelukkig bleef de schade voor Hees beperkt
tot een enkele ondergelopen kelder. Dat was in vroeger eeuwen wel anders. Met name in de 18e en 19e eeuw is de
omgeving van Nijmegen regelmatig getroffen door dijkdoorbraken en overstromingen. Voor wat betreft Hees had men
vooral te duchten van een overstroming van de Maas. Forse
overstromingen van de Maas in bijvoorbeeld de 18e eeuw
zijn genoteerd in 1740, 1749, 1751 en vanaf 1770 bijna
jaarlijks! Op 21 februari 1799 ging het echt mis: bij Nederasselt brak de Maasdijk en in korte tijd verspreidde het kolkende Maaswater zich over het Jager gelegen Land van Maas en
Waal. En zette ook grote delen van Hees onder water, tot
blijkbaar 1,45 m. hoog.

Gedenksteen Hoog water 1799 Foto U
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Bouwstop na uitspraak rechtbank arnhem
In de eerste Stenen Bank van dit jaar (No.
1, jrg. 5) hebben wij u al wat verteld over
de vergunningssituatie bij Boesewinkel. Ons
schorsingsverzoek van de milieuvergunning
is begin juni bij de Raad van State behandeld die daarover nog geen uitspraak heeft
gedaan. Men wilde eerst advies van het
Ministerie van VROM inwinnen. De uitspraak zou dan eind juli kunnen volgen,
maar het advies is nog steeds niet binnen.
Intussen bleek ons dat Boesewinkel van plan
was een nieuwe centrale te bouwen. Ook
hiervoor was uiteraard een milieuvergunning
nodig alsmede een bouwvergunning.
Naar aanleiding van onze bezwaren tegen
het voornemen van de gemeente een bouwvergunning te verlenen liet de gemeente ons
weten dat de wet inderdaad voorschrijft dat
eerst de milieuvergunning afgegeven moest
zijn voordat men een bouwvergunning kon
verlenen. Men liet dit ook aan Boesewinkel
weten. Boesewinkel wist dus al begin dit
jaar dat er niet gebouwd mocht worden.

Foto L.J.
Maar:
Medio juni verscheen er ineens naast de groengekleurde asfaltmenger aan de Energieweg een enorm gevaarte dat ver boven
alles uitstak. Toen dit er bleef staan en alles erop wees dat
Boesewinkel al aan de nieuwe asfaltinstallatie bezig was,
hebben wij eind juni B&W een fax gestuurd met het verzoek
op te treden, omdat Boesewinkel noch een bouw-, noch een
milieuvergunning had. Boesewinkel bleek een bestaande installatie van elders hiernaar toe gehaald te hebben en men wilde
deze in no time afbouwen.
De gemeente heeft Boesewinkel toen een bouwstop opgelegd.
Maar na een dag werd er weer driftig gebouwd. Wij hebben
B&W daarop verzocht bestuursdwang toe te passen, omdat, zo
dachten we, Boesewinkel zich niet aan de bouwstop hield.
Maar dat zat anders in elkaar. De bouwstop was, zo vernamen
we van een der ambtenaren, al na een dag "door hogerhand"
weer opgeheven. Reden: de provincie, die nog bezig was met
het opstellen van de milieuvergunning, zou binnenkort een
gedoogbesluit afgeven. Dat besluit zou dan de milieuvergunning kunnen vervangen, waarna de gemeente een bouwvergunning zou kunnen verlenen.
De haren waren ons intussen te berge gerezen en wij belden
de provincie. Klopt, zei men daar, wij geven binnenkort een
gedoogbesluit af. Ja maar, zeiden wij, er wordt nu al gebouwd. Dat is volgens de wet simpelweg verboden en zelfs
strafbaar! U heeft als provincie de toezicht op het naleven van
de milieuwetgeving, dan moet u daar toch tegen optreden?
Nee, zei de provincie, dat doen wij niet. Ook de door ons
ingelichte milieugedeputeerde (de "milieuwethouder" van de
De Stenen Bank

provincie Gelderland) weigerde iets te doen. Onze fax aan
haar moet nu nog beantwoord worden.
Datzelfde gebeurde met een fax die wij naar B&W stuurden.
Ons College dat nog onlangs liet weten dat "er al te veel
wordt gedoogd in Nijmegen" en dat "zelf het goede voorbeeld
wil geven" zweeg in alle talen. Zelfs de ingediende bezwaren
tegen de bouw, die toch een serieuze behandeling en geen
minachting behoeven, waren geen reden om op te treden. En
dus bouwde Boesewinkel illegaal verder. Onze pogingen om
raadsleden te activeren strandden, de gemeentelijke Ombudsman kon ook niets doen en iedere keer verscheen er weer een
stuk illegaal bouwwerk aan de Energieweg.
Medio juli gaf de provincie een ontwerp-gedoogbesluit af.
Hoewel dat nog niet van kracht was en eerst de gehele bezwaar- en schorsingsprocedure moest doorlopen, gaven B&W
toch een bouwvergunning af. Wij dienden daarop bij de President van de Rechtbank in Arnhem een schorsingsverzoek in.
Deze was daar in één dag mee klaar en schorste de bouwvergunning. Voor de hand liggende reden: er was nog geen milieuvergunning.
Aan ons dwingend verzoek aan B&W om de bouwstop direct
weer in te stellen werd na veel commotie op het stadhuis nog
diezelfde dag gehoor gegeven. Boesewinkel kon niet anders
dan zich hierin schikken, maar verweet de gemeente dat men
"de bouwvergunning, gezien het ontbreken van een milieuvergunning, nooit had mogen afgeven". Dat Boesewinkel al
maanden geleden van de gemeente te horen had gekregen dat
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er voor de bouwvergunning eerst een milieuvergunning nodig
was, dat wist men kennelijk niet meer ....
Op dit moment heeft de provincie het definitieve gedoogbesluit
afgegeven en hebben wij hiertegen een bezwaarschrift en een
verzoek om schorsing ingediend. Dit alles met een groot aantal
omwonenden die eveneens zeer ontstemd zijn over het gesol
met de rechten van de burger.
Feit is dat de hele installatie, goed voor een asfaltproduktie
van niet minder dan 250.000 ton per jaar, illegaal is opgericht.
Boesewinkel heeft de Woningwet, de Wet Milieubeheer en de
Wet op de Ruimtelijke Ordening overtreden. B&W van Nijmegen en GS van Gelderland keken instemmend en stilzwijgend toe. Dat alle bezwaren nog behandeld moeten worden
was voor hen kennelijk niet van belang. Maar toen onlangs
een 15-jarige jongen in Dukenburg zonder vergunning een
tentie had gebouwd en zonder vergunning aan het vissen was,
kreeg hij een bekeuring voor het vissen en moest het tentje
worden afgebroken .....

Project Zonnewende
Heeft u weleens gedacht aan een
"second opinion?"

Belasting- en Administratie
Adviesbureau

Ben S. Duin
Speciaal advisering aan particulieren

080-781691
Korte Bredestraat 61, 6543 ZP
Nijmegen (Hees)

(Wordt vervolgd)

Sloop school 'Zonnewende' 19 juli 1995

Bea van Zijll de Jong - Lodenstein

In Nov. 1994 hebben wij in de "Stenen Bank" aandacht besteed aan de plannen voor nieuwbouw op de plaats van de
inmiddels gesloopte school de Zonnewende aan de Wolfkuilseweg. Inmiddels zijn we bijna 1 jaar verder. Het nieuwe
project gaat "Residence Zonnewende" heten zoals op het grote
bord staat vermeld aan de zijde van de Wolfkuilseweg. In
totaal zullen er 18 luxe appartementen worden gerealiseerd.
Het gebouw :zal bestaan uit 5 verdiepingen met op iedere
verdieping 3 of 4 appartementen in de prijsklasse van Fl
229.000,= tot Fl284.000,=.
In de benedenverdieping worden er 14 garages gerealiseerd die

Restaurant

Occodrillo

Fl 25.000,= per stuk kosten. Rondom het gebouw :zal groenvoorziening
verschijnen.

E.B.

3- gangen
keuzemenu
f 37,50

Neerbosscheweg 620
6544 LL Nijmegen
telefoon 080- 719917
telefax 080 - 719988

Orthopedagogisch Adviesbureau
Onderzoek en begeleiding van kinderen, middelbare scholieren en volwassenen met leer- en studieproblemen en daarmee mogelijk samenhangende sociaal-emotionele problemen zoals motivatie- en faalangst.

Afspraken na telefonisch overleg:

. '' F'l1oso fi.1e " 7. Ja ...
W at zeg Je:

Drs. G. Pieters-Mestrom,
Orthopedagoge (Lid NVO/WEP)
Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen
Tel.: 080- 782314

Omdat er verschil is tussen praten en praten
Omdat er verschil is tussen vragen en vragen
Omdat er verschil is tussen doen en doen.
Mevr. drs J.M. Beenakkers
6543 KV Nijmegen
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Florence Nightingalestraat 85
Telefoon (080) 78 78 52

De Stenen Bank

Toekomstig gebouw
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In de schijnwerper:
"De Brasilhoeve"
Misschien niet zo bekend in Hees is "de Brasilhoeve",
gelegen aan het Kerkpad nr. 67. Hier woont Ben Strik met
zijn vrouw Patty en hun hond Rainha.
Het boerderijtje waar ze samen wonen is ongeveer 125 jaar
oud. Vroeger heeft de aannemers- familie Tax (bij oud Hesenaren wel bekend), er meer dan 100 jaar gewoond. De laatste
Tax verkocht het huis 18 jaar geleden, en sinds 7 jaar woont
Ben er samen met zijn vrouw. In grote lijnen zegt Ben, is alles
hier een beelje hetzelfde gebleven als toen, alleen hebben wij
ervoor gezorgd dat het binnen een beetje lichter en luchtiger
geworden is. De bovenverdieping is aangepast aan de functie
waarvoor het nu gebruikt wordt. Het hoe en het waarom van
dit alles is op zich een lang verhaal.
Praten met Ben is als een trein die niet meer stopt, praten met
een man die met voldoening terug kijkt, en kan kijken, op een
welbesteed leven.
Tijdens zijn studie theologie kwam hij een Belgische pater
tegen, die hem warm maakte voor Brazilië. Dat pakte hem zo,
dat hij er in 1950 op 27 jarige leeftijd als student naar toegegaan is, daar zijn studie theologie en filosofie afgemaakt heeft,
en ontwikkelingswerk i~ gaan doen in het Amazone-gebied in
het Noorden van Brazilië. 22 jaar heeft hij er gewerkt met
indianen en landbouwers. Maar hij moest in 1972 terug komen
omdat hij in de ogen van de militaire dictatuur (die in 1964
begon), te progressief was. Zijn werk daar, waar hij zoveel
energie en liefde ingestopt had, moest echter doorgaan. Een
vriend in Beverwijk stelde hem daar een kantoortje beschikbaar. Om mensen te kunnen helpen heb je geld nodig, van
daar uit is hij begonnen muziek te spelen en te zingen met een
groep mensen. Het hele gebeuren werd ondergebracht in een
stichting, luisterend naar de naam "Brasil op Weg." Een weg
die achteraf bleek, geen einde meer had. Op een gegeven
moment waren er koren in Tilburg, Utrecht, den Haag en
Beverwijk, en moest er omgekeken worden naar een meer
centrale plaats. Deze vonden ze aan de Domstraat 29 in
Utrecht, waar ze nu al bijna 25 j aar gevestigd zijn. Elk weekend zong hij (en ging voor) met zijn mensen (zo'n 150 deden
er met hem mee) Braziliaanse ritmische religieuze liederen in
'protestantse en katholieke kerken bij drie tot vijf diensten. Tot
nu toe hebben ruim 300.000 mensen er van genoten, en er
mede toe bijgedragen om iets te doen aan de Brazilianen in
nood.
Er werden 8 lp's uitgegeven. In totaal werden er 100.000
platen verkocht achter in de kerken. Dat heeft, samen met de
collectes, miljoenen opgebracht voor projecten in Brazilië. Ze
kregen zelfs een gouden plaat, iets wat toen in die tijd, bedenkend dat het religieuze muziek betrof, uniek te noemen was.
Nu hangt de gouden plaat van "Brasil op weg" bij Ben in de
woonkamer, en is een tastbaar bewijs van een tomeloze inzet
van iemand die hart heeft voor zijn medemens.
De bedoeling was om ook in Frankrijk en Duitsland te gaan
optreden, maar toen Ben trouwde viel er, zoals hij het uitdrukte, een heel stuk dicht. Op zijn 65ste ging hij voor 4 maanden
terug naar Brazilië om zich te heroriënteren. Het werd een
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Ben en Patty en hun hond Rainha

Foto L.J.

40.000 km lange reis door dit land, en hij vond hier weer de
inspiratie tot iets nieuws. Daarom werd de Stichting "Tito de
Alencar" opgericht, samen met studenten die geïnteresseerd
waren in Brazilië. Wat ze nu zochten was een locatie waar
e.e.a. moest gebeuren. Waarom Nijmegen? Omdat er aan deze
kant van het land nog zo weinig op dit gebied te doen was, en
iemand hen erop attendeerde dat dit boerderijlje te koop stond.
In April 1988 namen ze er hun intrek, en werd de bovenverdieping met man en macht omgetoverd tot kantoorruimte. In
korte tijd ontstond er, vooral van de kant van studenten, veel
aandacht voor de mensen in nood in Brazilië.

avonden en verzorgt op uitnodiging kerkdiensten met op Zuidamerikaanse bevrij dingstheologie georiënteerde teksten en
liederen. Er is een financieel adoptieprogramma voor kinderen. Daarnaast werkt de
Stichting met o.a. de Wilde Ganzen, de
Memisa, de Miva en de AMA. Het werkgebied ligt in N.O.-Brazilië, er is in 1994
gezamenlijk fllOO.OOO aan projecten besteed.
Er wordt van hieruit met Braziliaanse contactpersonen gewerkt. Momenteel is men
o.a. bezig met het oprichten van een ambulante medische post. De regering daar betaalt de salarissen van dokters en verpleegsters. De Stichting zorgt samen met de
Memisa voor het materiaal. Verder is er een
electriciteits-voorzienings-project, en zijn ze
bezig met het ingraven van regenopslagputten in dit armste deel van Brazilië, waar het
soms in een jaar niet regent. Om de gemaakte kosten weer te dekken worden er
lp's, cassettes, en in Brazilië gemaakte
kaarten verkocht.
Een oude boerderij vergt veel onderhoud, en
om dat te kunnen bekostigen is Patty met
een pension begonnen, de bovenverdieping
was immers vrij gekomen, met als thema "de Brasilhoeve heet U welkom". De meeste gasten komen via de V. V. V. binnen, en
tijdens de Vierdaagse was het er een gezellige boel. Uit een bijgehouden gastenboek blijkt hoe gezellig en rustig de mensen het
verblijf in het huis en langs het Kerkpad vinden. Tevens is er ruimte beschikbaar om o.a. te vergaderen of voor het houden van
lezingen. Op verzoek houdt Patty ook bijeenkomsten voor geïnteresseerden in natuurgeneeskunde. En om het helemaal compleet
te maken verzorgen ze op verzoek ook (vegetarische) warme maaltijden en lunches. Zelfs voor tekstverwerking kunnen gasten er
terecht, over service gesproken!
Alsof dit alles nog niet genoeg is, kunt U in de "Brasilhoeve" ook terecht voor Portugese les voor beginners en gevorderden in
kleine groepen, en voor 't vertalen van en naar het Portugees. Voor meer informatie bent U op de "Brasilhoeve" van harte
welkom!
In deze schijnwerper heb ik geprobeerd U een kijkje te geven over wat er nu zoal achter het Kerkpad nr. 67 schuil gaat. Een
kleine blik op een man die heel zijn leven in dienst van zijn medemens gestaan heeft en blijft staan.
C. de V.

Er werden werkgroepen gevormd voor de beoordeling van
projecten, het bezoeken van scholen om leerlingen te informeren over Brazilië en hen aan te zetten tot het steunen van
projecten, voor publiciteit en voor het organiseren van Brasilreizen. Sommigen onder hen gingen voor kortere of langere
tijd zélf naar Brazilië, een enkeling is er zelfs getrouwd.
Tevens werden er liturgieën samengesteld met Braziliaanse
liederen, door heel Nederland deden kerken daar aan mee. De
Stichting heeft 4 jaar lang de bovenverdieping in gebruik
gehad. De Stichting werd echter te groot, en ook omdat Ben
zich om gezondheidsredenen moest terugtrekken, werd er naar
een andere ruimte gezocht. Ondertussen waren er in die tijd
wel 140 jongeren de tot "Brasilhoeve" omgedoopte boerderij
gepasseerd, en velen hebben door hier opgedane ervaring werk
gevonden. De Stichting zelf is nog springlevend, en heeft een
nieuw onderkomen gevonden in de Acaciastraat 32 in Nijmegen.
Ondanks dat Ben het rustiger aan moest doen, begon het toch
weer te kriebelen. Projecten van vrienden, waar hij al jaren de
verantwoording voor had, vroegen om voortzetting. Zo ontstond een nieuwe stichting onder de naam "Stichting Brasilhoeve", met Patty als secretaris en accountant Ko Verbree als
penningmeester. Zelf noemt hij het een slotaccoord op 45 jaar
werken voor Brazilianen in nood. Donateurs verschaffen de
benodigde financiële middelen. De Stichting geeft informatie
De Stenen Bank

boeketterie
bloemisterij
KERKSTRAAT 187 - 6543 KJ NIJMEGEN • TEL. 080-770336
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SUCCES

Leesmappen
Bandenservice

P. van Raay
Ruim assortiment nieuwe

Nu ... de Succes klapper van 1995, tegen een geringe
vergoeding een keuze uit diverse maandbladen o.a.
Playboy - Sport International - Ouders van Nu - VT
Wonen - Nouveau. En voor de HEREN speciaal de
ene week Jerry Cotton en de andere week Colt 45,
geheel gratis.

Tel. 080 - 783876

en gebruikte banden
door eigen import

TE HEES I NEERBOSCH
ADVOCATENKANTOOR
Mr J .P.M. van der Horst
Henry Dunantstraat 22
6543 KR Nijmegen

2e Oude Heselaan 165
6542 VD Nijmegen
Tel. 080 - 78 41 77

U kunt voor alle juridische bijstand bij mij terecht, na telefonische afspraak

Tel.: 785841

Een dagje Raad van State
Het is kwart over zeven in de ochtend. In het fietsmandje
ligt een dikke aktentas nog heel rustig te wezen. Twee
boterhammen en een kan koffie voor in de trein completeren de uitrusting. Koffie heb ik op dit vroege tijdstip,
zeker gezien het doel van mijn reis, om medicinale redenen
absoluut nodig. En de ervaring heeft mij geleerd dat de
rijdende koffieman, tegenwoordig "rail tender" geheten,
alleen komt als je hem niet nodig hebt.
De trein van rond half acht brengt mij in één ruk naar Den
Haag. Ik heb, NS kennende, een ruime vertragingstoeslag
ingecalculeerd, maar kom zowaar op tijd aan en kan mij dus
in alle rust via de gebruikelijke route langs het Binnenhof naar
het markante gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk begeven, hartje binnenstad.
Ik ben naar Den Haag gekomen om namens onze Vereniging
een tweetal zaken te bepleiten: ons beroepschrift tegen de
milieuvergunning van autowrakkenverwerker De Ruyter
Schroot en ons verzoek om schorsing van de milieuvergunning
van schrootbedrijf Martens Metaal. Diezelfde dag blijkt er nog
een derde vergunningskwestie van een nabijgelegen bedrijf uit
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Nijmegen te worden behandeld. Voor de Raad van State dus
"een dagje Nijmegen".
Als ik in de wachtruimte van de zittingzaal plaatsneem, is er
nog niemand. Maar dat duurt niet lang. Bekende gezichten
komen binnen, dan en daar ineens geen "Provincie Gelderland", "Van Gelder" en "De Ruyter" meer geheten, maar
"verweerder" en "mede-appellanten". Zowel Van Gelder als
De Ruyter zijn door een advocaat vertegenwoordigd.
Drie jaar geleden hebben we elkaar voor dezelfde zaak ook al
bij de Raad van State getroffen. Zowel Van Gelder, buurman
van De Ruyter, als De Ruyter zelf hadden toen een schorsingsverzoek ingediend. Van Gelder heeft net als wij veel last
van de bedrijfsactiviteiten van De Ruyter en vond de vergunning niet streng genoeg; De Ruyter vond hem juist te streng.
Het schprsingsverzoek leverde beiden niet veel op.Formaliteiten worden vervuld en pleitnota's uitgewisseld. De advocaat
van De Ruyter heeft geen pleitnota gemaakt, maar wil wel de
mijne hebben. Hij krijgt hem niet eerder dan vlak voor aanvang van de zitting.
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Even na tienen betreden we de zittingzaal, een stijlvolle, rust
scheppende ruimte. Aan een lange tafel zitten de Staatsraad en
twee Rapporteurs. Terzijde zit de griffier/asisstent. De Staatsraad verzoekt de twee advocaten, de gemachtigde van de
provincie en mij om tegenover hem aan een andere tafel plaats
te nemen en om, als het moment daar is, gebruik te maken
van het spreekgestoelte. De overige aanwezigen gaan op aparte
stoelen daarachter zitten.
Dan opent de Voorzitter, Staatsraad Hulshof, de zitting en
verzoekt de advocaat van De Ruyter om als eerste van wal te
steken. Ik maak de nodige aantekeningen. Daarna krijgt de
advocaat van Van Gelder het woord. Hij vraagt de staatsraad
naar een aantal hem onbekende documenten waar de advocaat
van De Ruyter in zijn pleidooi naar had verwezen. De vraag
brengt de nodige commotie teweeg. Het blijkt dat een bepaald
dossier niet aan alle partijen is toegezonden.
Wat nu te doen? Het mag uiteraard niet zo zij n dat stukken die
door de ene partij bij de Raad van State worden ingebracht
niet naar de andere partij(en) worden doorgestuurd. De Voorzitter zit er duidelijk mee, biedt excuses aan en stelt ons voor:
de zitting opheffen en een nieuwe uitschrijven of voor korte
tijd schorsen zodat ieder het betrokken dossier alsnog kan
doornemen. Er zijn voldoende copieën beschikbaar.
We gaan accoord. De gemachtigde van de provincie en ik
gaan samen met een exemplaar op een bank zitten en komen
er al snel achter dat dit onbegonnen werk is. Het dossier blij kt
vele centimeters dik en erg ingewikkeld te zij n. We worden er
niet veel wij zer van, maar voelen er geen van beiden voor de
zitting op te heffen. Gelukkig denkt Van Gelder er ook zo
over en na een half uur wordt de behandeling voortgezet.
Ik krijg als laatste het woord. Nerveus? Nee, eigenlij k niet.
Het is gebruikelijk je pleitnota voor te lezen en dat is al een
hele geruststelling. Bovendien weet ik mij goed voorbereid.
Wel opperste concentratie, want er wordt veel gezegd en het is
onze laatste kans om onze bezwaren te uiten en de argumenten
van provincie en De Ruyter te weerleggen. Na het voorlezen
van mijn pleitnota ga ik direct in op wat de advocaat van De
Ruyter naar voren heeft gebracht. Ik wil niet omkomen in
mijn aantekeningen en later denken: dat en dat had ik ook nog
moeten zeggen. Want zoveel is mij op dat moment al zeker:
de zitting is nog lang niet afgelopen.
Vervolgens nemen de twee Rapporteurs het woord en stellen
vooral de twee advocaten de nodige vragen. Het is, zo erkennen ook zij, een zeer complexe zaak. De omvang van het
totale dossier liegt er dan ook niet om: zo'n 15 cm dik. Zie
daar maar eens goed zicht op te houden!
Als de Rapporteurs en de Staatsraad al hun vragen hebben
gesteld krijgen wij voor een laatste maal het woord. De advocaat van De Ruyter heeft mij inmiddels ruim voldoende
"munitie" gegeven om mij n argumenten nog eens kracht bij te
zetten. Dan verklaart de Voorzitter de zitting voor beëindigd
en verlaten we de zaal.
Ik snak naar een kopj e koffie , een broodje en een momentie
rust. Na tien uur heb ik mij n maag slechts met water kunnen
vullen. Maar daar komt niets van in. Om twee uur begint het
schorsingsverzoek tegen Martens Metaal en het is kwart voor
twee!! Ik heb nog een boterham van thuis en werk die snel
naar binnen. Ik vraag mij af waar ik de energie vandaan moet
halen om ook bij de zitting van Martens het woord te voeren.
Maar ik heb een reddende engel! Marga Jacobs is als bestuurslid van de Vereniging Stedelijk Leefmilieu speciaal vanuit haar
vakantieadres naar Den Haag gekomen voor de zaak Martens.
Zij heeft het staartj e van de zitting van De Ruyter meegemaakt
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en weet dan nog niet wat ik haar nu vraag: "Wil j ij bij Martens het woord voeren? Hier is de pleitnota. Als j e hem voorgelezen hebt, is de helft van het werk al gedaan". Marga heeft
nauwelijks de tijd om nerveus te worden en wij spoeden ons
naar de andere zittingzaal voor de zaak Martens.
Daar in de wachtkamer wederom de gebruikelijke uitwisselingen. Ook Martens is door een advocaat vertegenwoordigd en
wederom zien wij de advocaat van De Ruyter. Deze keer
evenwel niet tegen ons, maar met ons. Alleen zij n de motieven
anders. Als halverwege de zitting blijkt dat de Staatsraad niet
erg onder de indruk is van de motieven van De Ruyter en zegt
meer interesse te hebben in de overlast bij de bewoners,
schaart de advocaat van De Ruyter zich in tweede instantie
volmondig achter onze bezwaren. Bezwaren, die niet anders
zij n als in onze zaak tegen De Ruyter: milieuhinder. Het kan
verkeren.
Marga brengt het er uitstekend vanaf en als wij rond half vier
eindelijk het gebouw verlaten, is dat met een voldaan en tevreden gemoed. Onder een grote parasol aan het Buitenhof
met een koel glas ijsthee voor ons ebt de spanning door de
urenlange concentratie langzaam weg. Als ik 's avonds thuis
de ijsthee voor een glaasje wij n heb verruild, is de Raad van
State al heel ver weg.
En dan het resultaat, zult u vragen. De mondelinge mededeling van de Raad van State over de schorsingszaak was zo
cryptisch dat wij eerst de schriftelijke uitspraak willen afwachten. Die is nog niet binnen. Hetzelfde geldt voor de uitspraak
over de vergunning van De Ruyter.
Bea van Zijll de Jong - Lodenstein
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