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Stichting Overal
Stichting Overal huist sinds 198:2 aan de BredestraaL Eerst in
het pand van de vroegere wasserij. Na de bodemsanerin g in
1993 is er een markant nieuw pand verrezen. Bij de bouw
hi ervan is gebruik gemaakt van milieuvJi endelijke materialen
en -technieken. Voor de vloerisolatie werd een laag sche lpen
gebruikt, de houten spante n en de dakpl an ken zijn van
e uropees naaldhout . Het meest bijzondere kenm erk was hel
ronde, begroeide dak. Dit nie uwe pand is vorigjaar in J e
nacht van 14 op 15 oktober afgebrand.
Stichting Overal gaat gewoon door met haa r acti,·iteiten en zit
nu tijdelijk in de gebouwen van de voormali ge pollerie Oud
Delft aan de Molenweg tegenove r Alberl Hcyn. De herbouw
van Stichting Overal is in j anuari 97 na de vorstpericxlc
voortvarend gestmi en hel pand heiTij st weer uit z'n as. Voor
de Stenen Bank een reden o m eens bij S tichting Overal op
bezoek te gaan.

Bij Stichting Overal is van alles te koop: meubels, witgoed ,
audio, tv, keukengerei, kachel s, kleding, hui sraad e n boeken.
De ope nings tijden z ijn: woensdag en zaterdag tusse n 14.0017.00 uur.
Daarnaast kunnen knutselaars e n doe-het-zeh·ers bij Stic hting
Overal ook terecht voor goedkope fi ets-, gas- en
elec tric ilei tsonden.le len: op woensdag en 1.a tcrdag tussen
15.00 e n 16.00 uur.
Nog bruikbare spullen kunnen ,·an maandag t/m za te rdag
tussen 15.00 en 17.00 uur bij Sti chting o,·cral gebracht
worde n. A ls u. ni et in s taat bent om de spull en te bre ngen kunt
u van maandag t/m zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur bellen
voor een ophaalafspraak.
Het telefoonnummer va n S tichting Overal is: 377 1744
Vervolg op pagina :2 .

Wat doet Stichting
Overal?
S ti chting Overal
ondersteunt, overal
ter wereld,
initiatieven van
me nsen di e zich
i nzellcn voor een
leelbare wereld. Deze
(fin anc ië le)
ond ersteunin g wordt
mogelijk gemaa kt
door het inzamelen en
weer verkopen van
nog bruikbare
gebruiksgoederen.
Met de winst worden
o.a. proj ecten in de 3e
;vereld gefinancierd.
Ven·eweg het grootste
deel van de opbrengst
gaat naar projecten,
omdat iedereen bij
Stichting Overal
onbetaald werkt.

Stichtin e Overalzoals hetwas I -::oals hetweer wordt.
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De gemotiveerde medewerkers van Stichting Overal
verwachten eind juli-begin augustus weer op de
Bredestraat met de ve rkoop te kunnen beginnen. Ze zijn
nog op zoek .naar stellingkasten waar ze de kleine
spullen in kunnen zetten. Bij de brand is ook de hele
collectie theaterkleding verloren gegaan. Sjiekeen/of
exentrieke kleding is daarom ook van harte welkom.
A.L.

In de schijnwerper: Johannes Lap
De Poel van
Dikke Dora

ADVOCATENKANTOOR
Mr J.P.M. van der Horst
Henry Dunantstraat 22
6543 KR Nijmegen
U kunt voor alle juridische bijstand bij mij terecht, na
telefonische afspraak

Tel.: 024 - 3785841

VAN DE
PENNINGMEESTER
In deze "Stenen Bank" zit de acceptgiro waarmee u de
contributie van 1997 kunt overmaken. Indien er geen
acceptgiro is toegevoegd heeft er voor 1997 reeds een
betaling plaatsgevonden.
December 1996 waren er nog altijd z'on 37 leden die
de contributie ve rschuldigd waren. Ondanks een
oproep in de "Stenen Bank", later een persoonlijke
brief en eind van het jaar een bezoekje van een
bestuurslid heeft dit zeer veel tijd en moeite gekost.
Een aantal "leden" waren reeds verhuisd, of overleden,
weer een aantal niets van gehoord, het resultaat:
slechts 7 leden alsnog betaald.
Ik wil u met enige beleefdheid verzoeken om op korte
termijn de minimale contributie van Fl. 12,50 over te
maken door gebruik te maken van de aangeboden
acceptgirokaart.
In 1996 lag de gemiddelde betaling op A. 14,50.
Velen van u betaalden méér dan R . 12,50. Waarvoor
onze dank.
Ik zal u op de hoogte houden over het verloop van de
betalingen.
Het ledenaantalli gt op dit moment op 357. Wij willen
dit aantal op z'n minst vasthouden en zeer graag
ui !breiden.
Er is een folder gemaakt waarin de vereniging zich
publiceert. Deze folders zijn in het bezit van alle
bestuurs-en redactieleden ter vers preiding hiervan.
Mocht u een exemplaar willen ontvangen dan kunt u
met één van hen contact opnemen. Op de a.s.
ledenvergadering zullen ze ook bij de ingang liggen .

VAN DE VOORZITTER
Uw Voorzitter ziet zich op dit moment geconfronteerd
met een uiterst beperkte tijd . Gevolg: dit wordt een heel
klein stukje.
Maar ja, wat kan u ik u nou in een klein stukje vertellen.
Eigenlijk ni et zo gek veel.

Weet u wat: als u nou eens na het lezen van dit miniverhaaltje naar buiten gaat (moet het natuurlijk niet
regenen en u moet natuurlijk in de gelegenheid zijn om
naar buiten te kunnen).

In de bibliotheek aan de
Tweede Oude Heselaan
stond op de
jeugdafdeling een
platenboek, ge titeld De
Poel van Dikke Dora. We
leenden dat boek voor
onze kinderen , die de
bedrijvigheid van alle
dieren rondom de
modderpoel sch ittere nd
vonden. Toen we eni ge
tijd later door de
Bredestraat fi ets ten, \\'as
de herkenning er direct:
daar wás De Poel van
Dikke Dora! Alleen is he t
niet Dora die de poel
onderhoudt , maar is het
Johannes Martinus Lap
di e al jarenl ang de
beestenboel ve rzorgt.
Onlangs is hij 98 jaar ( 1)
geworden. Met hem hadden we en ige tijd geleden een gesprek
over de poel toen, nu en in de toekoms t?

Johannes Lap komt uit Ro tterdam, waar zijn vader Pctrus Paulus
Lap bij de douane werkte, een onderdeel van de belas tingdienst.
Ook Johannes zou daar tere<.:htkomcn: "Dat had ik nooit moeten
doen!" Maar vader zag het graag en na een korte werktijd bij de
fi rma Deutz in de Rotterda mse have n kwam nok Johannes bij de
do uane. Na e nke le jaren va n trekken door Nederland \·cstigdcn
Johannes en zijn vro uw zich in 19:25 in Nijmegen. Kwam
Johannes zelf al uit een groot gezin , zij kregen hi er ook negen
kindere n ; zes zoons en drie dochters.

Heeft u een tuin? Mooi. Kijk dan eens naar al die
blaadjes die weer zo driftig bezig zijn een groene boom
te worden. En die kleine knlipbeestjes die zo hun bes t
doen om er mooi uit te zien. Of ga een klein
wandelingetje door Hees maken. Speenkruid,
vlindertjes, vogeltjes: het werkt allemaal weer volop.

In 1935 bouwde Petrus Paulus Lap een nieuw hui s aa n de
Bredestraat Daarvoor woonde hij hi er al in de buurt, op de hoek
met de RivierstraaL De ene hein va n het ni euwe huis betrok Lap
zelf, he t andere deel werd nog enige jaren verhuu rd aan
mevrouw Uijen, moeder va n de bekende Nijmegenaar Ab Uijen.
Johannes bewoont hel ouderlijk huis al weer jaren en in de
andere helft (de Lappenhof genaamd) woont één va n zijn zes
zonen, Harry.

Waarom? Omdat wij daar met zijn allen voor gezorgd
he bben. Want zonder onze aandacht voor al wat leeft en
groeit zou het een stuk minder mooi zijn buiten.

Ik wens u een prettige wandeling toe !
E. Beumer

Bea van Zijll de Jong- Lodenstein

FowU
Voor de zekerheid plaats ten Lap en zijn zes zoons op een
zaterdagmiddag bouwstaal om Je vrijgekomen ruimte.
Vervolgens haalde hij kleinvee in Beunin gen, waar toen nog
eens in de vier weken een dierenmarkt was. De restan ten va n J e
kippeschu ren uit het oude huis aan de Bredes traa t kwamen goed
van pas als di erenverblijf.

En hi ermee begon de "ki nderboerderij" aan de Bredestraat, ruim
dert ig jaar geleden. Een amb tenaar Yan de gemeente kwam,
maak te een aa ntekenin g en besloten werd de dierentuin in ieder
geval te gedogen tot de dood van Lap.

vervolg op pagina 4

Oude Hesenaren zu ll en zi<.:h nog heri nneren, dat de omgevi ng
van de Bredestraa t tuinbo uw gebied was. Zo hadden ook Toon en
Bernard Geutj es hi er hun tuinen. Toen de ge broeders Ge utj es
eind jaren veerti g besloten het rustiger aan te doen, kwam er een
grote plek naast het hui s van Lap vrij. Als bouwgrond , wa t de
gemeen te wel zag zitten, or als vu i!stortpl aa ts, wal Johannes Lap
vreesde?

Joha nnes J.ap
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ALGEMENE JAARVERGADERING 1997
Maandag 14 april a.s. zal de algemene jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Hees plaatsvinden in:
Café I Rest. JULIANA, Schependomlaan 94.
Aanvang: 20.00 uur.
De vetwachting is dat deze avond om circa 22.00 uur zal zijn beëindigd, waarna er nog gelegenheid zal zijn om wat na te
praten.
U wordt als lid hierbij uitgenodigd om deze avond bij te wonen.
De indeling van de avond is als volgt:
AGENDA:
l..Opening.
2. Mededelingen.
3. Goedkeuring Verslag Algemene Jaarvergadering d.d. 7 oktober 1996.
4 . Jaarverslag 1996.
5. Jaarverslag Penningmeester.
a. Exploitatie-overzicht 1996.
b. Begroting 1997.
c. Verslag Kascommissie; Benoeming nieuwe Kascommissie.
d. Décharge Penningmeester.
6. Toelichting gevoerd beleid en plannen voor 1997.
7. Bestuursamenstelling.
De heren Wilm Janssen en Jeroen van Dijk treden af. Beiden zijn niet herkiesbaar. Daarmee is de samenstelling van het
bestuur tot het minimum van vijf personen gekomen.
Het bestuur doet een dringende oproep aan de leden om het bestuur te komen versterken. Kandidaten kunnen tot de aanvang
van de vergadering bij de secretaris worden aangemeld.
8. Rondvraag.
PAUZE.

Na de pauze zal dhr. Giesbertz, die werkzaam is bij het Kadaster in Arnhem, een zéér interessante lezing houden over een
kadastraal onderzoek dat in Nijmegen is uitgevoerd .
De j aarstukken nrs. 3-4-S.a en S.b liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage. Wie eerder een kopie wil ontvangen
kan contact opnemen met de secretaris. Tel : 3772414.

We wensen Johannes natuurlijk niet dood , maar 98 is een heel gezegende leeftijd. Zeker wanneer je nog zo helder bent. Maar
de vraag komt vroeger of later: wat dan? Heel veel mensen, groot en klein, tot uit de verre omgeving, beleven plezier aan de
poel van Lap. En z'n zoon Harry van de Lappenhof wil e r best mee door gaan. Maar Hees is voor meer mensen een
interessant gebied. Waakzaamheid blijft geboden!

Hans Giesbertz op de jaarvergadering!

L.J.

Hans Giesbertz werkt op het Kadaster in Arnhem . Part-time! Dan houdt hij tijd over voor zijn hobby: het uitzoeken van de
oude panden binnen de voormalige Nijmeegse wallen, zeg maar de oude binnenstad.

Zijn werkwijze, uniek in Nederland, heeft geresulteerd in een aantal boeken en boekjes over de wijken en huizen in
Nijmegen. En bij zijn onderzoek komt hij ook regelmatig gegevens tegen, die betrekking hebben op Hees.

ERGOMAGNETIC®LINE
DE NIEUWE FIETSTRAINERS VAN TUNTURI
De nieuwe fietstrainer-ergometers van Tunturi helpen
uw cond itie, juist nu op peil te houden.
De electronische monitor en hartslagmeter meten
nauwkeurig uw voortgang, motiveren en maken
thuistrainen plezieriger en eHectiever dan ooit.
• comfortabel nieuw zadel • Fins kwaliteits design
• electronische monitor • Polar-hartslagontvanger
• soepel en geruisloos fietsen • lage instap • slipvrije
tandriem garandeert betrouwbare overbrenging

-

FIETS

& FITNESS

Vo!bl td<ker:
voe/Jebef.er.
doe Tunturi!

ICI ll

~; TUNTURI~-====--~

TEST
de nieuwe
ErgoM agnet1c '
Line bij:
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Firs/infl/ness

In 1830 telde de stad Nijmegen zo'n 2400 huizen; voor die tijd was Nijmegen een vrij grote stad. Het dorp Hees (kadastraal
wijk E genaamd) telde er ruim 80. Enkele van die huizen in Hees staan er nog, de meeste zijn verloren gegaan en na 1830 zijn
er vele huizen bij gebouwd. Zeker toen Nijmegen aan het eind van de 19e eeuw uit de beklemmende omwalling mocht.

··

Dennenstraat 69
Nijmegen
Tel:J 770006

Hans Giesbertz vertelt op de jaarvergadering over zijn hobby én over het hoe van een ondcr;:oek naar een huis of perceel in
Hees.

~~

Voor de liefhebbers wordt, tegen een geringe vergoeding, een boekje aangeboden waarin is opgenomen de kadastrale kaart
van Hees in 1830 en de namen van de eigenaren van de ruim 80 huizen in Hees in 1812 en in 1830.

.

KElTLER
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Bijeenkomst wensen-inventarisatie
bestemmingsplan voor Hees

HET MILIEU- EN GEZONDHEIDSONDERZOEK

Ook afgevaardigden van bedrijven zijn gehoord. De Commissie
hoopt eind maart verslag te doen.

Naar aanleiding van de verontrustende resultaten van de milieuen gezondheidsonderzoeken van begin '95 en '96 in Weurt en
Nijmegen-West lijkt er eindelijk iets gedaan te worden aan de
uitstoot van schadelijke stoffen. De gemeenten Nijmegen,
Beuningen en de provincie Gelderland hebben een Plan van
Aanpak gepresenteerd dat er op het eerste gezicht redelijk
vooruitstrevend uitziet. Men wil voor nieuwe industrieën de
uitstoot aan kankerverwekkende minimaliseren en nieuwe
bedrijven verplichten alle maatregelen te nemen die technisch
van hen verlangd mogen worden. De financieel /economische
motieven van die bedrijven komen daarbij op het tweede plan.
Dit klinkt mooi, maar er zitten nogal wat haken en
ogen aan. Hoe zal de Raad van State reageren als
bedrijven in beroep gaan? En hoeveel nieuwe
bedrijven of grote uitbreidingen kunnen er
überhaupt nog op het industrieterrein terecht? De
meeste last hebben wij van de bestaande bedrijven
en voor hen verandert er in feite niets.
Het Plan van Aanpak is door de drie overheden
voorgelegd aan een Commissie van Advies. Deze
wordt voorgezeten door de heer Ad Lansink, OudNijmegenaar en nu Tweede-Kamerlid en bestaat
verder uit, naar wij mogen aannemen,
gezaghebbende figuren uit de industriële en
universitaire wereld. De bekende proL Lucas
Reinders was aanvankelijk ook lid, maar omdat hij
zich niet geheel kon vinden in de opdracht aan de
commissie (hij wilde geen onderzoeken die niet tot
het gewenste resultaat zouden leiden: vem1indering
van de uitstoot) is hij helaas teruggetreden.
De Commissie Lansink heeft onlangs onze
standpunten gehoord over het Plan van Aanpak.

H

Wij hebben samen met andere organisaties ook onze eigen
ideeën over het terugdringen van de milieubelasting in een zgn.
Manifest op papier gezet en dit aan de diverse overheden en de
Commissie-Lansink gepresenteerd. Hierover leest u meer in de
volgende Stenen Bank.
Bea van Zijll de Jong- Lodenstein

BP Premie Club

In het kader van de voorbereiding van het plan is aan hel
bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees gevraagd om
zijn wensen kenbaar te maken . Dit vooruitlopend op de door
de gemeente te organiseren inspraakprocedure. Om van
gedachten te wisselen ·over de aanpak van het nieuwe plan,
waren er uitnodigingen gestuurd naar personen en
groeperingen die naar verwachting van het bestuur
belangstelling zouden hebben om mee te denken en te praten
over het nieuwe plan voor Hees.

NU SPAREN MET .tE PAS!

::tt

EURO 95

5286 .823 .2346 1
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J .F. do Kort
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SP-station
van Wijk
Molenweg 119 6543 VA Nijmegen

HUt 1ng

KERKSTRAAT 187 - 6543 KJ NIJMEGEN - TEL 024-3770336
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Tot slot, Hees is een klein woongebied en daar moet zorgvuldig
mee omgegaan worden.
Op 12 maart heeft het bestuur van de vereniging samen met
enkele bewoners een gesprek met de gemeente, waar al deze
punten ingebracht zullen worden.
Jemen besloot de bijeenkomst met de toezegging dat de
aanwezigen op de hoogte gehouden zullen worden middels een
eventueel nieuw te beleggen vergadering, berichtgeving in de
Stenen Bank, en vanzelr sprekend op de komende leden
vergadering.

Deze bijeenkomst, gehouden op 6 maart'97 en voorgezeten
door Jeroen van Dijk, (bestuurslid) werd zeer druk bezocht.
Na hel voorstellen van de aanwezigen bleek dat uit het gehele
gebied er iemand aanwezig was. Jeroen legde uit wat een
bestemmingsplan nu eigenlijk inhoudt, en dat de gemeente
zelf nog geen klare plannen heeft. (Er is alleen een bodem- en
geluidsonderzoek gedaan.)
De uitnodiging aan de vereniging wordt gezien als een
handreiking ,·an de gemeente, in het kader van: "j ullie zijn
goed in het maken ,·an bezwaarschriften, kom nu ook zelf
maar eens met goede ideeën".
Na het vormen van drie groepen werd er aan de hand van een
verouderde plattegrond van Hees gediscussieerd over de
volgende onderwerpen:
-Gewenste nieuwe ontwikkelingen.
-Op te heffen knelpunten in mijn woonomgeving.
- Waarden die beslist nietuit Hees mogen verdwijnen.
-Overige aandachtspunten , b.v. hoe gaan wc met het plan om.
De uitkomst betreffende deze vier punten was verrassend
gelijkluidend .

Tei./Fax. 024-3775452

boeketterie
bloemisterij

- Groen in de wijk mag beslist niet minder worden.

C.de V.

~:~
BP

De gemeente Nijmegen is bezig met het voorbereiden van een
nieuw bestemmingsplan voor Nijmegen-West. Een groot plan
waarvan Hees deel van zal gaan uit maken.
Het plan omvat het gebied dat globaal wordt begrensd door de
Neerbosscheweg, Graafseweg, Wolfkuilseweg, Molenweg,
Distelstraat, Rivierstraat en Energieweg.

6

In volgorde van bovenstaande punten een kleine opsomming:
-Stadspark-West moet zo vlug mogelijk van de grond komen.
- Geen hoogbouw, woonblokken vermijden.
- Geen illegale bouw accepteren.
-Ecologie niet verder aantasten, maar eerder uitbreiden.
- Aanleg van een fietspad op de Kerkstraat met behoud
van trambaan.
- Snelheidsbeperking.
-Aanleg geluidswal tlo Energieweg.
-Splitsing van percelen zoveel mogelijk tegen houden.
-Oude kem Hees en Kerkpad niet aantasten, als kassen
weggaan, de nieuw te bouwen woningen aanpassen aan
de omgeving.
-Toelaten van karakteristieke neringen .
- Di erenweide van Lap proberen te behouden , liever
nog uitbreiden.

DUIN
Administratie- & Belastingadviesbureau

Advisering, begeleiding
en uitvoering op het gebied van:
-

startersbegeleiding
aangifte inkomstenbelasting particulieren
financiële administratie
second opinion
belastingzaken
en nog veel meer .....

Partner en adviseur in
uw financiële huishouding
Korte Bredestraat 61 6543 ZP Nijmegen
Tel: 024- 3781691
06 - 533775989
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DE VUILE-GRONDAFFAIRE EN HET PIKMEER-ARREST

U heeft ongetwijfeld het een en ander gelezenen/of gehoord
op radio of TV over "het gesjoemel met vervuilde grond door
de gemeente Nijmegen" .
B& W van Nijmegen hebben in de afgelopen jaren op
verschillende plaatsen in de stad illegale depots opgericht van
(ernstig) vervuilde grond. Plaatselijk was sprake van acuut
gevaar voor mens en dier. Omdat het Openbaar Ministerie
(OM) door het zgn. Pikmeer-arrest B&W niet strafrechtelijk
kon vervolgen, was het de taak van de Gemeenteraad om
B&W ter verantwoording te roepen. Het College weigerde de
Raad echter inzage in de processtukken te geven en gaf alleen
een hoeveelheid tevoren gcselecteerde informatie. De
Collegepartijen (CDA, PvdA en D66) gingen hiermee
accoord en beschouwen de zaak inmiddels als afgedaan. De
oppositiepartijen (VVD, Groen-Links, De Groenen en de SP)
namen hier echter geen genoegen mee en eisten inzage in het
gehele dossier. Zij kregen dit niet en zijn inmiddels een
procedure gestart.
Omdat er hierdoor geen afdoende afwikkeling \·an Je affaire
kwam , heeft een aantal milieu- en bewonersorganisaties,
waaronder Dorpsbelang Hees , bij het Gerechtshof in Arnhem
bezwaar gemaakt tegen het besluit van het OM om de
gemeente niet te vervolgen . Hoofdargumenten:
rechtsongelijkheid (een burger zou in een vergelijkbaar geval
wel vervolgd worden) , schade aan de voorbeeldfunctie van de
overheid (de burger neigt ernaar het ook niet zo nauw te
nemen met de regel s), en de kans dat de overheid de regel s
blijft overtreden (men kan immers toch niet vervolgd
worden).

Foto: KLM-Aerocarto B.V .

Deze luchtfoto uit 1927 laa t ons een interesseani beeld zien van Hees, voordat
een drasti sch ingrijpen de situa tie totaal veranderde.
Duidelijk onderscheiden we (links midden) "de Plak" me t de aan de Korte
Bredestraat liggende boerderij en e n kleine woningen .
Rechts boven de akkers, gelege n ten zuiden van het kerpad, met daarbovewn
het Lange Pad , dat voor wandelaars en fietsers de verbinding vormde tussen
Kerpad en Molenweg.

Het OM zag geen mogelijkheid de gemeente te vervolgen
vanwege een recente uitspraak van de Hoge Raad: het
Pikmeer-aiTcst. Volgens dit arrest kunnen overheden en
overheidsambtenaren niet vervolgd worden als zij bij de
uitvoering van hun overheidstaak een delict begaan.
Het Pikmeer-arrest heeft nogal wat teweeg gebracht.
Vcrscheidene OM's hebben zaken moeten laten lopen, en
vanuit de Tweede Kamer is recent nogmaals druk uitgeoefend
op de Mini ster van Justitie om de wet op dit punt te
veranderen . De gang van o ns en anderen (waaronder de
Gelderse Milieufederatie, Stichting Matuur en Milieu en
Vereniging Milieudefensie) naar het Gerechtshof wordt
overal in het land met veel belangstelling gevolgd . Het kan er
toe le iden dat het Pikmeer-arrest alsnog op de helling komt te
staan .

Links boven zien we de keUlig vcrzorgde akkers van de diverse tuinders uit
Hees. Deze akkers moesten plaats maken voor he t huidi ge gedeelte van de
Wolfskuilseweg tussen Sche pendomlaan en Bredes traat
Rechts onder de boerderij en die indertijd bewoond werden door de famili es
Jansen , Kersten en Herma nussen.

Het OM heen in een onderzoek over de jaren '90-'95 vier
locaties onderzocht waar sprake was van milieudelicten. Het
ill egale gronddepot aan de Dr. de Biecourtstraat in Hees was
daar niet bij. Dit depot ('92-'95) is illustratief voor de manier
waarop de gemeente Nijmegen met vervuilde grond te werk
ging: niet (verplic ht) melden aan de provincie, opslaan
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zonder (verplichte) vergunning, oprichten van een inrichting
zonder (verplichte) vergunning, vcrvoeren zonder
(verplichte) ontheffing, bagatelliseren van de gevaren voor
de volksgezondheid. Al s de gemeente zich aan de regels had
gehouden, was dit depot er nooit geweest en waren mens en
dier niet lange tijd blootgesteld geweest aan (mogelijk)
schadelijke stofTen. Het depot is na een jaren durende
proccdure uiteindelijk op last van de provincie opgeruimd
na een voor ons gunstige uitspraak van de Raad van State.
Wij hebben (na enig aandringen) van het College stukken
gekregen over de affaire. Het ging o.a. om het volgende:
- Nijvis-terrein: vervuiling al in 1983 bekend: potentieel
ernstig risico voor mens en dier. Grond wordt in 1989
afgegraven voor aanleg palingkwekerij en illegaal in de
buurt gedeponeerd. Pas in 1994 wordt er een hek omgezet.
Gevaarlijk afval. Hek is inmiddels weer kapot.
- Kerkenbos: in '90 verkoop stuk grond door gemeente aan
aannemer. Grond emstig vervuild , maar wordt toch als
"schoon" verkocht. Tijdens bouw kantoor komt vervuiling
naar boven. Grond wordt niet gereinigd (kosten volgens
intern memo: F 800.000.), maar illegaal in de buurt
opgeslagen. Grond gaat in '93 naar GrootstaL
- Grootstal : voormalig vuilstort, ernstig gevaar voor
volksgezondheid. In 1993 gelast Provincie gemeente om
maatregelen te nemen. Daarop wordt ernstig vervuilde
grond van Kerkenbos heimelijk met minder vervuilde grond
gemengd en illegaal als afdeklaag naar Grootstal gebracht.
Afd. Milieu weigert medewerking aan bouw clubhuis op
Grootstal i.v. m. vervuiling, maar afd. Bouw- en
Woningtoezicht vcrleent toch bouwvergunning.
- Draaiom: '89 gemeentelijk opslag en afvaldepot Grond
en grondwater vervuild. Chemisch afval. Deel terrein in '94
verkocht als zijnde "schoon". Koper krijgt reductie op
grondprijs als hij vervuilde grond zelf verwijdert. Hij mag
grond van gemeente illegaal elders in de buurt storten.
Iedere vervolgcontrole ontbreekt.
Wat ons echter het meest in de stukken opviel was het
verschil in de manier waarop enerzijds B&W en anderzijds
OM en provincie de affaire naar buiten brachten. Een aantal
voorbeelden:
Het OM:
- "Wij kunnen niet vcrvolgen vanwege het Pikmeer-arrest.
De strafrechtelijke weg is daarmee afgesloten" .
- "Gebleken is dat de gemeente Nijmegen onvoldoende
geld vrijmaakte voor het legaal verwerken van ernstig
verontreinigde grond".
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en toegepas t op plaatsen waar dit me t kon. E r ZIJn
bewus t procedures me t volgens de wet toegepas t om
ons als bevoegd gezag buiten s pel te zette n."
- "De gemeente heeft bewust he t n s1co van schade
voor het mili eu en de volksgezondhe id geaccepteerd .
Ook de ms pe<.:tie Mili euh ygiene kwam to t deze
conclusie ".
Vervolg van pagma 7.
Verhoorde ambtenaren:
- "Te saneren gronden werden bewust ni et aan de
provmc1e gemeld".
- "Na ee n VllJ dure sanenng aa n de Piersonstraat is In
een bij eenko mst mei de wethouder en directeur
Volks hui svesting bes proken dat er een te ru ghoudend
beleid met hel aanmelden van sanerings locati es moest
worden gevoerd" .
- "He t GrondbednJf was o nwe lwill end o m geld Ie r
besch1kkmg te stellen o m veronlre1mgde grond
we ttelijk te reim gen ".
B&W va n NiJmegen c. q. burgemees ter d'Ho ndt:
- "Nijm egen terecht ni et vervolgd".
- "N iJmegen heeft geen strafbare feilen begaan."
- " Geen enkele schade voor de volksgezondheid en
het milieu."
- "Va n alle gesuggereerde beschuldi gingen blijkt
ni ets."
- "Het OM moet de publieke verdac htmaking
stoppen" .
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Ook o pvall e nd IS de opstellin g va n vooral burgemees ter
d 'Hondt mzake he t Pikmeer-aiTest. T ijdens het
gerechtelij k onderzoek li et hiJ het OM meermaals weten
dat he t OM maar bete r wat ande rs ko n gaan doen, want
de gemeente NIJmegen kon door he t Pikmeer-arrest loch
ni et vervolgd wo rden. HIJ stuurde dus welbewust o p nietvervolging aan. Maar toen dal mderdaad gebeurde en dus
de schuldvraag In het midden bl eef li ggen, draaide hiJ a ls
een bl ad aa n de boom om. De burgemees ter in een
pers ben cht: "He l idee ten o nrechte beschuldi gd te
worde n IS onverdraaglij k. " Toen een journaliste hem o m
een reac ll e vroeg op o.a. onze gang naar het Gerechtshof
(d'Ho ndl zou daar toch heel blij om moeten ZIJn ?!)
a nt woordde hiJ dat dat weer zo'n belas tmg zou ZIJn voor
a mbte naren en bes tuurders.

Orthopedagogisch
Adviesbureau
Diagnostisch onderzoek en begeleiding van kinderen, middelbare scholieren en volwassenen met
leer- en studieproblemen. Deze problemen
kunnen van invloed zijn op de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de betreffende persoon (bijv.
het zelfvertrouwen en de motivatie).
Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot:

Ik weet hel ni et, maar al s Ik ergens ten onrechte va n
beschuldi gd word en Ik vmd d1 e gedachte onverdraaglij k,
da n zou 1k a lle belas lmg voor li ef nemen om aa n die
onverdraaglij ke gedachte een emd te kunnen make n.

Drs. G. Pieters-Mestrom,
Orthopedagoge (lid NVOIWEP)
Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen
Tel: 024- 3782314

Bea van Zijll de Jong- Lodenstein

Redactioneel
Dit IS het lc c:xemplaar Yan pargang 7 111 de bekende
Uilgave mede voorzien van de ad ve11eerders 111 ons
vereni gmgsgeb1 ed.
De aangekondi gde versterkin g biJ hel redactie team
heeft mm1dde ls plaa tsgevonde n e n we ZIJn bliJ dat Ad
Lmjh ons gaat versterken. In deze mtgave ziJn eerste bijdrage.
Mi sschie n IS het u ook o pgevall en da l de von ge
"Stenen Bank" ni et geheel klopte voor wat betren de
pag ma's. He laas IS het me ten biJ de drukker fout
gegaan , waarvoor hiJ e:xcuses hee n gemaakt.
Een aanta l leden heen de weg naar de redacti e
Inmiddels wel gevonden, maar mochten er rel evante
ontw1kkel1ngen ZIJn of andere gebeurtemssen ,
schroo m dan ni et om contact o p Ie ne men. Wellicht
kunnen wij dil dan o pnemen als copy voor de
"Stenen Bank" .
WIJ slaan ope n voor meer respons, hel kost u enkel
een telefoontj e.
E.B .
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang I-lees. Deze vereniging streeft naar hel behoud van hellandelijk karakte r van hel
voormalige kerkdorp Hees

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang

Redactie-adres:

Lid worden?

Rees:
G.C.M .. van Zij !I de .long-Lodenstein
(V oorz.i ller)
lvleloenslraal 22
Tel 377 11 25
H. Pesch (Secretaris)
Meloenstraat 12
Tel. 37724 14

E.l'vl. Beumer (Penningmeester)
Ananasstraat 3
Tel. 3774047

Ananasstraat 3
6543 ZH Nijmegen
Tel. 3774047

Redactieleden:

/\'lensen die lid willen worden, kunnen contact opnemen met het bestuur of de redactie
van de vereni ging. Hiervoor wordt slecht een
gering bedrag gevraagd van f 12,50 per jaar ,
over te maken op gironr. 349955. Dankzij het
grote ledenaantal heeft de vereniging de afgelopen jaren al veel kunnen bereiken.

E.M. Beumer
C.l. de Vries
L.W.P. lanssen
E.H.M. Scholten
r\. Luijkx

Let op:
Kopy inleveren voor
2 juni 1997 op het
redactieadres:
Ananasstraat 3
6543 ZH Nijmegen
Eind Juni verschijnt
het volgende nummer

.l .l.P. van Dijk (Bestuurslid)
Bredestraat 15
Tel. 3773533

L.'vV.P. lanssen (Bestuurslid)
Ananasstraat I
Tel. 3786877

11. Blceker (Bestuurslid)
Energieweg 19
3773765
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TIN/t, WIS EN /tl/11 MET PI.EZ/ER ~
De .'\'tenen Rank
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