KW ART AALBLAD VAN DE VERENIQlNG
DORPSBELANG FlEES

5 JAAR VDH
In onze laatste Stenen Bank stond iets
vermeld over het lustrum.
Bestuur en lustrumcommissie vonden
het leuk om een speciale uitgave uit te
brengen, vandaar dat de redactie
samen met de lustrumcommissie tot
dit extra exemplaar is gekomen.
De kosten van dit blad worden hoofdzakelijk door de adverteerders opgebracht die elders staan vermeld.
Het programma voor de kinderen is
enigszins gewijzigd mede omdat zich
onvoldoende begeleiders hebben aangemeld na de oproep in de laatste
Stenen Bank.
Het programmaoverzicht vertelt u hier
meer over.
Vijf jaar Vereniging Dorpsbelang Hees,
vijf bewogen jaren.
De voorzitter schrijft in de vorige Stenen Bank dat het werk in de afgelopen
vijf jaar niet vanzelf is gegaan. Hieraan
fotoL.J
hebben diverse mensen hun inzet en
bijdrage gegeven. Successen zijn geboekt. Om er een paar te noemen: de vergunningenkwestie rondom de
Mupi's, het schorsingsverzoek van de Witte Villa, het uiteindelijk opruimen van het gronddepot op het Dominicusterrein, het zeer recentelijk stilleggen van de bouw van Boesewinkel. Ook tegenvallers heeft de vereniging
gekend, de vele en vaak vervelende officiële procedure's o.a bij de Raad van State, vooral in de eerste jaren
weinig oor bij de Gemeente, de vereniging werd niet als serieuze gesprekspartner beschouwd. Ondanks alle ups
en downs is het ledenbestand gebleven op zo'n 400 en wij hopen dat nog meer mensen lid zullen worden. De
oprichting van de vereniging kwam in september 1990 tot stand om precies te zijn op 17 september. Het
bestuur/beginnende stuurgroep werd gevormd in een contactavond in café Juliana. Vanaf die tijd hebben diverse
mensen in het bestuur gezeten, ook is men toen begonnen met de leden te informeren middels de Stenen Bank.
Ook de redactie heeft een flinke "injectie" gekregen met een nieuwe aanpak. Door gebrek aan mensen die wat
wilden schrijven was dit enigszins in het "slop" terecht gekomen.
Dat de gemeente niet zomaar te maken heeft met een groepering die zich ergens voor inzet wordt steeds
duidelijker. Als de vereniging er niet geweest zou zijn, zou er nooit een nota over Hees verschenen zijn en dan
te bedenken dat er nu gewerkt wordt aan een stadspark West.
Regelmatig kan men de activiteiten van de vereniging lezen in de
Gelderlander. Niet zomaar een splintergroep dus !!
Wij als redactie gaan voor een nieuwe periode met veel schrijfplezier.

E.B.
De Stenen Bank
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Juli 1995. Stilte in de straten van Hees. De kinderen en hun ouders zijn. op een enkele uitzondering na, vertrokken naar (nog ?) zonnigere oorden.
Rondom de asfaltcentrale van Boesewinkel wordt
driftig gewerkt aan een karkas-achtige constructie;
en omdat de meeste omwonenden toch op vakantie zijn en andere bedrijven op halve kracht werken, valt de herrie niet echt op. Ook de ambtenaren van de gemeente doen het rustig aan. Zelfs De
Gelderlander ontkomt niet aan de zomerse komkommer-tijd. Tot zaterdag 29 juli. De rechter in
Arnhem (niet op vakantie) dwingt de gemeente
Nijmegen (ambtenaren moeten in actie komen) de
bouwactiviteiten bij Boesewinkel aan de Energieweg (waar dus gewerkt werd) stil te leggen. Een
nieuw succes voor de Vereniging Dorpsbelang Hees
(VDB), die dus zelfs onder de meest tropische omstandigheden actief blijft! De voorzitter van de
vereniging uitte, zoals het in De Gelderlander
heette, haar verbolgenheid over de ten onrechte
verleende vergunningen aan Boesewinkel:''Wij vinden dat we daartegen ten strijde moeten trekken!"
De voorzitter van de VDH is mevr. Bea van Zijll de
Jong-Lodenstein. Bet leek de redactie van De Stenen Bank een goed idee juist met de voorzitter te
praten over de vereniging en het Ie lustrum.
Ze woont sedert 1979 in een "palatiolum" in de
Meloenstraat, samen met haar man Robert. Hij
vond in dat jaar een baan bij Museum Kam, het
gevolg van zijn studie Prehistorie en Archeologie
in Leiden. En dus verhuisden ze van Den Haag
naar Nijmegen.
'We wilden persé geen flat. En we zochten naar
een sfeervolle woonomgeving. Dat mocht niet al te ver van de stad zijn, want we hadden (en hebben) geen auto.
Dit huis aan de Meloenstraat had een vrij uitzicht op een paardenweitje en lag vlakbij een brede, maar (nog)
rustige Wolfkuilseweg. Dat dit in de toekomst zo zou veranderen wisten we toen niet."
Inmiddels werkt Robert in het Archeon, Bea heeft een (een-persoons) vertaalbureau.
"Ik houd me vooral bezig met vertalingen naar en van het engels. In de meeste gevallen zijn dat vrij technische
vertalingen, economisch , financieel en juridisch. Je raakt daardoor vanzelf meer thuis in allerlei ingewikkelde
zaken. Door mijn werk kan ik ook mijn tijd zelf indelen. Vaak werk ik 's avonds en dan kan ik overdag aanwezig
zijn bij hoorzittingen of bijeenkomsten die voor de vereniging van belang zijn ."
Al spoedig nadat ze in Hees woonden kregen de heer en mevrouw Van Zijll de Jong-Lodenstein een briefje in de
bus van een 'Comité Behoud Oud-Hees'.
"Daar zaten onder andere Gerard Otten en Hammes in. Het ging om de bezwaren tegen de bouw van een flat,
misschien enkele studentenflats op een stuk grond aan de Korte Bredestraat, waar uiteindelijk de Lievekamphof
is gekomen. Ik weet nog dat ik op die bijeenkomst dacht: Die durven ! Zo kwam ik voor het eerst in aanraking
met het fenomeen bestemmingsplannen en de procedures er omheen."
Het begon langzamerhand op te vallen, dat veel van 'het oude mooie' in Hees verdween -Bea noemt onder
andere de oude karakteristieke brug over het Maas-Waalkanaal- en dat tegelijkertijd de belangstelling van
projectontwikkelaars en bouwers voor Hees toenam. Kon je daar als bewoner iets tegen doen? Met anderen in de
wijk werd hierover gepraat en ook gehandeld. Vervolg op pagina 7·
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Nadat de lustrumcommissie de verschillende mogelijkheden heeft nagelopen is besloten alle activiteiten rond
ons eerste lustrum te laten plaatsvinden op zaterdag 9 september.
De reeds vermelde paardetram zal
langs een route rijden waarin ieder
geval de volgende monumenten zijn
opgenomen:
de parochiekerk St. Antonius Abt, de
kapel van het klooster op de Dennenstraat en de Petruskerk Verder wordt
u vanuit deze tram nog gewezen op
een aantal interessante panden, die de
sfeer van Hees bepalen. U kunt de
route ook te voet of fietsend afleggen,
een routebeschrijving krijgt u in de
kerk St: Antonius Abt.
Voor de kinderen is er een zoektocht
met kans op een aardige prijs.
In het middenblad van deze Stenen
Bank staat de opdracht die er gemakkelijk uitgehaald kan worden, een beperkte hoeveelheid losse exemplaren
zullen in de genoemde kerk aanwezig
zijn. Succes ermee !!
Aan het eind van de middag om 17.00
uur verwachten we de deelnemers aan
deze dag, ook de kinderen, in Juliana
in de Schependomlaan waar hen een
drankje of ijsje wordt aangeboden. De
ingevulde formulieren worden beoordeeld en er zullen 3 aardige prijzen
worden toegekend, zonodig door loting. Wij rekenen op een grote opkomst.
Namens de lustrumcommissie,
J. Rekking
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Waauuuw. zit je op de basisschool. dan is dit binnenblad van de Stenen Bank. deze keer speciaal voor jou !!!!!!
Zaterdag 9 september is het extra feestelijk in onze wijk. Dat zul je wel merken. Ook voor jullie is er iets
bijzonders. Lees maar.
Jullie kennen vast veel leuke plekjes in Hees. Als jullie naar school gaan, of naar het zwembad. Of, vreselijk .. ,
boodschappen moet doen voor je moeder. Maar kennen jullie deze plekjes die je op de foto's ziet. ook? Jullie
letten natuurlijk veel meer op leuke bosjes, waar achter je je kunt verstoppen. Of, op paadjes waarover je lekker
kunt crossen. Of winkeltjes waar je ijsjes en patat kunt krijgen. Weten jullie ook Hotel Juliana in de Schependomlaan te vinden? Daar kunnen jullie de hele zaterdag op 9 september tot 4 uur een ijsje halen. Maar, daar
moeten jullie wel wat voor doen. Geen partijtje voetballen, of hardlopen, maar ...... een speurtocht. Hier komt ie.
bij foto 1.
1. Aan welk gebouw zit deze plaat vastgemaakt? .................... ..
2. Het figuurtjes dat je op deze plaat ziet afgebeeld, is dat een man of een
vrouw? .................... ..
3. Welk beestje zie je?.. .................. ..
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Bij foto 5
1. Dit is geen bank om op te zitten, maar
wat is het dan wel? ............... .
2. Noem twee soorten beestjes die je
ziet .................... ..
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Bij foto 2
1. Weet je wat dit vroeger voor
een gebouw is geweest?
Bij foto 6
1. Aan hoeveel kanten kun je hier op de klok kijken?.. ............... ..
2 . Aan een van de muren van de kerk vind je een steen. Daarop
staat geschreven, dat de kerk in 1798 wel anderhalve meter onder
water heeft gestaan. Weet je ook uit welke rivier dat water
kwam? .................... ..

2. Waar wordt het nu voor gebruikt? .................... ..
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Bij foto 7
1. Wat is de naam van deze
smederij? ................... .. .
2. Vroeger kon je hier je paard
van nieuwe hoeven laten
voorzien. Kan dat nu nog?

Bij foto 3.
Dit is een moeilijke
1. Waar kun je dit
huis vinden? ........ ............. .
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2. Hoe heet
het? ..................... .

3. Welke naam
staat er op de palen bij de oprijlaan? ................... ..

Bij foto &
Dit huis kun
je vinden aan
misschien
wel het leukste paadje
van Hees.
1. Hoe heet
dit paadje?

Zo, nu heb je vast en zeker iets meer van Hees
gezien. Heb je alles goed ingevuld, dan maak je
kans op een van de drie prijzen. Zijn er meer
goed ingevulde blaadjes, dan wordt er geloot.
Maar het ijsje heb je alvast verdiend.
Dus goed opgelet: alles moet op zaterdag 9 sep-

Bij foto 4
1. Je weet vast wel waar deze
bank staat. Maar, weet je ook sinds wanneer deze bank hier staat? ................. ..
temher vóór vier uur ingeleverd zijn bij Café Juliana.
Deze speurtocht is gelopen door:
Naam:: ................ ..... .
Adres: ..................... .
Leeftijd: ... .......... .. ........ .
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"Het begon met het bosje op de hoek Korte Bredestraat-Planetenstraat. Voor ons gevoel was dat een
uniek stukje Hees. Het was een van de weinige echt
donkere bosjes in Hees; er woonden dan ook veel
vogels, onder andere enkele uilen. Het was een verstild stukje Hees. Hier vlakbij was huizenbouw gepland en daarbij is een groot gedeelte van het bosje
gerooid. Dat mocht niet, maar de politie greep niet
in. We hebben protest aangetekend tot in de Raad
van State. Duidelijk werd wel hoe ingewikkeld al
die plannen en procedures voor gewone burgers
waren, en zijn! Ook merkte ik dat je in je eentje
heel weinig bereikt. we moesten onze krachten bundelen."
En zo ontstond in 1990 de Vereniging Dorpsbelang
Hees, de naam die nog herinnert aan de Vereniging
Dorpsbelang die aan het begin van deze eeuw door
Dr. de Blécourt werd opgericht.
"De belangstelling was veel groter dan we hadden
gedacht en van het begin af aan was er veel werk te
doen. De vereniging moest een goede structuur
krijgen en er lagen zaken te wachten waarop gereageerd moest worden."
De VDH heeft regelmatig de publiciteit gehaald. Of
het nu ging om de bouwplannen voor appartementen rondom de Witte Villa aan de Schependomlaan,
of de bouw van (aanvankelijk 40!) vier huizen aan
de Kerkstraat en de eventuele bouw van drie bungalows naast de Diemerkamp aan de Bredestraat.
Steeds meer kwamen milieu en overlast binnen het
aandachtsgebied van de vereniging. Logisch met zoveel industrie om de hoek.
'We vroegen de gemeente om met een totaal-visie
voor Hees te komen. Die nota is er gekomen, een
prima stuk. Maar het zwakke punt blijkt de uitvoering te zijn. Nieuwe plannen voor Hees komen vaak
niet overeen met de visie in de gemeentelijke nota.
En daarbij komt dat de laatste jaren bedrijven langs
het kanaal flink zijn gegroeid, waar de inwoners van
Hees steeds meer last van ondervinden: drukte, lawaai en gezondheid. We werken sinds enige tijd dan
ook goed samen met de Stichting Stedelijk Leefmilieu in Nijmegen."
Bea van Zijll de Jong-Lodenstem benadrukt nog eens
dat alle kwesties, en zeker de kwesties die de pershebben gehaald, niet het gevolg zijn van onwil van ·
de vereniging maar van onzorgvuldigheid en traagheid bij de diverse instanties. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de vervuilde grond aan de Dennenstraat evenals het aan het begin van dit artikel gemelde voorval bij Boesewinkel. Ze citeert een zinsnede uit de Algemene Wet Bestuursrecht, want deskundigheid heeft ze inmiddels wel opgebouwd!
"Het bestuur moet rekening houden met de belangen van de bij de besluitvorming betrokken burger,
zoals die burger deze zelf ziet." (onderstreping L.J.)
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Natuurlijk kan ze zich voorstellen dat ze niet overal
populair is. De naam Truus de Mier zegt haar niets,
de verwijzing naar het bedrijvige beestje uit de Fabeltjeskrant.
"Ik heb wel eens gehoord dat het een figuur is uit
Paulus de Boskabouter, maar dat weet ik niet. Ik zit
daar verder niet zo mee. Ik vind dat de vereniging
een duidelijk profiel mag hebben. Alle zaken worden overlegd in het bestuur en omdat ik er de tijd
voor heb draag ik de mening van de vereniging uit."
Soms steekt Bea veel tijd in de vereniging, maar ook
even regelmatig is er niets te doen. Die tijd is er
dan om weer bij te komen. want echt tijd en energie om allerlei andere aspecten van het verenigingsleven aan te pakken heeft eigenlijk niemand in het
bestuur.
'We zijn vanaf het begin omgekomen in het werk.
En veel leuke dingen blijven dan liggen. Zoals een
tentoonstelling van oude foto's van Hees, of een
presentatie van kunstenaars uit de wijk."
Voorlopig heeft Bea van Zijll de Jong-Lodenstein nog
niet genoeg van haar voorzitterschap en haar werk
voor de VDH.
"Er gebeuren gewoon te veel dingen die niet mogen
gebeuren en daartegen strijden blijf ik doen."
De tijd die dan nog overblijft is voor de tuin, de
poes en haar hobby: wijnproeven. Twee keer per
maand doet Bea mee aan een wijnproeverij van het
wijngilde en doet dan op nog een terrein deskundigheid op.
Kennis van zaken willen opbouwen en tomeloze
inzet omsch rijven misschien nog wel het beste de
voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Hees.
L.J.

Uit de Zondagskrant van 6 augustus 1995

• De gemeente Nijmegen kan de Vereniging Dorpsbelang Hees wel een
stelletje lastpakken
vinden, maar waarom krijgt die club
dan altijd gelijk van
de rechter?
• Zou dat dan toch
niet iets over het
Nijmeegse beleid
zeggen?
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