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Hoog bezoek in Hees!
De burgemeester en de wethouders van Nijmegen bezoeken
regelmatig de Nijmeegse wijken. Samen met noterende
ambtenaren en een fotograaf wandelen burgemeester en
wethouders door de wijk. Buurtbewoners begeleiden het
college tijdens de wandeling, informeren de heren en brengen
hun zorgen over.
Op 13 april jongstleden, een stralende dinsdagmiddag, was
Hees aan de beurt. Bestuurders en enkele leden van onze
vereniging ontvingen de hoge heren(!) bij de kerk van
Antonius Abt aan de Dennenstraat en van daaruit werd drie uur
gewandeld, gepraat en heel ar en toe gezeten.
"Ze" kenden elkaar al, dat was wel duidelijk. Menig wethouder
en burgemeester D'Hondt had regelmatig contact gehad met de
voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Hees, Bea van Zijl!
de Jong-Lodenstein. Tijdens de wandeling werd hier op zijn
tijd aan gerefereerd en, kijkend naar de gezü.:htsuitdrukkingen
van wethouders, niet altijd met plezier.
Maar Hees was de moeite waard om getoond te worden. En
naar onze zorgen werd
serieus geluisterd.

REDACTIONEEL
Wederom naar ons idee een goed gevuld blad.
Opmerkelijk in deze uitgave het vcrslag van het bezoek van
B&W aan Hees, met als "tussenstop" een rustpunUe op de
Stenen Bank. Deze gebeurlenis komt niet ieder jaar voor !!
Verder in dit nummer aandacht aan de Zonnewende, wij zijn in
het nieuwe gebouw geweest om eens kennis te maken met de
"nieuwe" bewoners van Hees.
De vaste rub1iek "in de schijnwerper" , met een wel zeer
herkenbaar persoon in de wijk. Kortom, leuk en gevarieerd.
Ik kan u alvast mededelen dat na de zomer in het sept. nummer
er een themanummer zal verschijnen. Dit hebben wij in 1996
eveneens gedaan met veel plezier en leuke reacties. Waar hel
themanummer over zal gaan verklap ik nog niet, het zal zeker
de moeite waard zijn.
E.B.

Even kort de route, om
maar aan te geven dat we
veel wilden laten zien.
We begonnen in en
achter de Antonius Abtkerk, liepen via
Dominicushof naar het
Dominicuscollege,
daarna door de
Kerkstraal en via hel
Kerkpad naar het
Kometenpark en de Witte
Villa. En onderweg werd
gekeken, gepraat en
genoteerd. Geen keiharde
beloftes, maar toch!
Langer stonden we stil
bij het dierenweitje van
Johannes Lap en na een
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blik op de Bergen van Boesewinkel eindigde de inderdaad
forse wandeling op hetterrein van Sancta Mmia aan de
Bredestraat
Wat ons betrof, moest de meeste aandacht uitgaan naar de
Witte Villa, het weitje van Lap en Sancta Maria. En natuurlijk
naar het behoud van het dorpskarakter van Hees. Over al die
zake n is al geschreven in De Stenen Bank en zeker ook over de
zorgen die we hebben. Opnieuw is deze zorg overgebracht.
Sancta Maria was het eindpunt van de wandeling. Begeleiders
van het project "Sancta Maria, centmm voor wonen, leren en
werken" ontvingenBenWen hun gevolg gastvrij, vertelden
met overtuigingskracht over hun doelstellingen en leidden de
groep rond door het gebouw en de tuin. Een particulier
initiatief dat werkt en zeker indruk maakte. En helemaal aan
het einde van de dag, toen de burgemeester en enkele
wethouders al weggezoefd waren, konden enkele
buurtbewoners nog hun zorgen kwijt in Hceslust, het zaaltje
naast Sancla Maria waar ook enkele hapjes en een drankje
klaarstonden.
Van zo'n bezoek wordt kort verslag gedaan in De Brug,
compleet met foto. De week na het bezoek stonden
Burgemeester en Wethouders, bestuurders en leden van de

vereniging op de foto, op en rondom de Stenen Bank. Onze
voorzitter zat in het midden. De lelijke scheur en de
beschadigingen aan het gemeentelijk monument waren op de
foto nie t te zien. De schade is wel genoteerd (wethouder Well en)
en we zullen nagaan wat dit oplevert!
Draaien ambtelijke molens traag, camera's krijgen vaak iets
sneller voor elkaar. De Gelderlander schreef over het bezoek van
BenWaan Hees, plaatste er een foto bij van Lap in zijn
dierenweitje en constateerde enig achterstallig onderhoud aan dit
populaire plekje. Deze informatie bereikte het KRO-programma
De Derde Man. En die wilden daar meteen wat aan doen . Er
werd gebeld en geregeld en op zaterdag 24 mei zou het moeten
gebeuren: het dierenweitje kreeg een nieuwe omheining, de
waterpoel moest schoongemaakt worden, het terrein gereinigd
en de schuurtjes geverfd. Buurt, scouting Het Schependom,
bedrijven en brandweer werkten hard mee. Om zes uur 's avonds
moest het klaar zijn en toen miste de opnameploeg alleen nog de
houtsnippers voor een grote modderige plek, precies in het
looppad . Nog geen half uurtje later kwamen de snippers en was
het kanvei geklaard. Een feesVe, compleet met dweilorkest kon
beginnen. De hele dag is gefilmd, de resultaten zijn al op tv
geweest. Misschien moeten we de burgemeester en wethouders
elkjaar maar uitnodigen!
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In maart is aan u gevraagd om Je contributie
van 1997 over te maken. Velen van u hebben
dit ook spoedig voldaan.
Ik heb hiernaast een overzicht gemaakt over het
verloop van de betalingen. Van het huidig
leLlenbestand van 361 leden hebben er op dit
moment (begin juni) z'on 78% betaal u. Op zich
niet slecht, zeke r als je dit vergelijkt met
voorgaande jaren.
De gemiddelde betaling ligt op z'on Fl. lfi,OO
per lid, iets waar wij natuurlijk blij mee zijn.
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Ondanks dat het minimale bedrag vastgesteld is
op Fl. 12,50 hebben er ook dit jaar weer een
aantal leden Fl. 10,00 overgemaakt. Na een
persoonlijk vcrzoek is dit vrijwel allemaal wel
weer rechtgetrokken, het kost alleen extra
energie. Ik richt mij dan ook in het bijzonder op
de overige 80 leden die alsnog de contributie
moeten overmaken.
Gaarne dit alsnog te voldoen, ook uw bijdrage
is voor het "wel en wee" van de vereniging van
groot belang.
Wij rekenen op u !!

Betalinger~

Contributiebetaling 1997
~talieden

140

,~----------------------------------- ----~

120
100
80

60

40
20

2

E. Beumer

2

0
10.00 12.50 13.00 1-4.60 16,oo f7 .110 2o.oo 26.00 30.00 35.00 se . Jo 100.00

Be<ragen
-Aantal leden

ERGOMAGNETIC®LINE '-;~-~
DE NIEUWE FIETSTRA INERS VAN TUNTURI
De nieuwe fietstrainer-ergometers van Tunturi helpen
uw cond itie. juist nu op peil te houden.
De electronische monitor en hartslagmeter meten
nauwkeung uw voortgang , motrveren en maken
thuistra1nen plezieriger en eHectiever rlan ooit.
• comfortabel nieuw zadel • Fins kwaliteits design
• electronrsche monitor • Polar-hartslagontvanger
• soepel en geruisloos fietsen • lage instap • slipvrije
tandriem garandeert betrouwbare overbrengrng
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In de schijnwerper: Ad Luijkx,
de Nijmeegse schillenboer.

de schill en op te hal en, daarna ging het a lsnog per
tractor naar de boeren in de Ooij.

Elke dinsdag is het druk in onze wijk: allerlei
ophaaldiensten zijn actief, waarbij er een echt
uitspringt en dat is die van onze eigen in Hees
woonachtige schillenboer Ad Luijkx .
Zijn enige concurrent is die dag ook actief namelijk
de gt'l-ophaaldienst. Deze dienst maait heel wat
schillen voor zijn voeten weg.

De schill en zijn alleen voor de koeien. S inds 1985
mogen er vanwege het gevaar van varkenspest, geen
schi ll e n meer aa n varkens gevoerd worden. Toch
kunnen de twee Ooijsc boeren bestmeer schill en
gebruiken .
Koeien hebben 7.o hun voorkeur. De ene koe is gek op
sinaasappelschi ll en en de andere op
bloemkoolstronken . Maar stieren bijvoorbeeld vinden
sinaasappelschillen weer niet lekker.

De Nijmeegse schillenboer werd in 1982 opgericht.
Ad is er bij sinds 1992. Daarvoor had hij sociale
geografie aan de Nijmeegse Universiteit gestudeerd.
Zijn afstudeerspecialisatie was milieu geografie .
Tijdens zijn studie was hij actief als vrijwilliger bij
De Energie-winkel aan de Daalseweg, nu bekend als
Milieuwinkel De Broeikas.
Bij de Nijmeegse Schillenboer waren ze in die tijd
op zoek naar iemand die voor hun een beleidsplan
kon opstellen. Ad bood zijn diensten aan en al
schrijvende aan het plan ging hij er meteen ook als
vrijwilliger werken. Hij kwam erachter dal er te
weinig vrijwilligers waren voor al het werk wal er te
doen was- er was maar één betaalde krachtwaardoor de vereniging niet zo goed liep. Er bleek
ruimte te zijn voor een tweede kracht en aangezien
hij in zijn vak geen werk kon vinden, en als
boerenzoon van het buitenleven hield , solliciteerde
hij naar de baan en kreeg deze. Ondertussen is hij al
weer vijfjaar schillenboer.
Samen met collega Peter Brouwer, al vijftien jaar in
het vak en opgeleid lot socioloog, trekt hij vijf dagen
per week al bellend op een tractor door de
Nijmeegse wijken- om U eraan te herinneren , uw
emmertje met aardappelschillen, resten van
groenten, bloemkoolstronken, oud brood , eierschalen
en fruitafval buiten te zetten.

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

De Nijmeegse schillenboer is een activiteit van de
Kringloopverenigi ng De Schakel. Zonder uw
medewerkin g kan de Nijmeegse Schillenboer niet
bestaan. Bewaar dus uw schill en voor de schi ll enboer.
U helpt daar hetmilieu mee en gm~andeert de
werkgelegenheid van Ad en Peter. Als U ook wil
meedoen bel dan Ad Luijkx , telefoon 3785558 na
18.00 uur of Peter Brouwer 32206 1R Of U trek t hem
even aan zijn jasje als hij bij U door de straal komt.
C.de V.

Foto U

Buurtdag Hees
Aan de Lievekamphof ontstond ee n aantal jaren geleden hel idee
om ee nmaal per jaar me t hun buurt iets gezamenlijk te
ondememen.
Ee n volleybaltoernooi werd georgani seerd en \'Oor de kinderen
waren er spelletj es.
Inmiddels is dit uitgegroeid lol een groter gebeuren \\'aar ti e n lol
vijftien stralen aan deelnemen. Per straat wordt een
vol! eybalteam gevormd.
De organisatie wordt elk jaar door een andere straal ter hand
genomen. Hel buurlc(mlacl op een sportieYe en gel'.e llige manier
onderhouden , vormt het hoofddoel van deze dag.

Foto U

Alles gaal naar twee boeren in de Ooijpolder, die ervoor
betalen. Ook de Gemeente geeft een bijdrage, geen subsidie
maar een tonnagevergoeding gebaseerd op wat de
Gemeente uitspaart doordal er minder schillen in de gf'l-bak
terecht komen . Vandaar de concurrentie.
Het schillenaanbod is vrij stabiel , maar wel afhankelijk van
jaargetijde en weer. In de winter bijvoorbeeld eet men meer
aardappels en kool dan in de zomer. Regenachtig weer
heeft invloed , maar mooi weer ook want dan wordt er
minder gekookt. Bij slecht weer willen de mensen nog
weleens vergeten hun emmertje buiten te zetten.

28 juni is hel weer zover.

Voor de kinderen l'.ijn er 's morgens spelletjes en activiteiten.
Voor ee n gerin g bedrag kunnen kinderen lol I0 jaar hieraan
meedoen.
De volwassenen spelen 's middags een volleybaltoernooi.
We hopen dal hel een gezellige dag wordt.
ES

Vro~ger werden de schillen met paard en wagen opgehaald,
wat vooral leuk was voor de kinderen die soms al een uur
van tevoren stonden te wachten. Het paard was alleen om
Foto U
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VAN DE VOORZITTER
DUIN

MILIEU EN ECONOMIE

Administratie- & Belastingadviesbureau

In de discussies over het milieu komt nogal eens, wat sommigen
noemen, de richtingenstrijd tussen milieu en economie ter sprake.
De meer op de economie gerichte mensen hebben al snel de indruk
dat die "milieu-activisten" niets op hebben met werkgelegenheid.

Advisering, begeleiding
en uitvoering op het gebied van:
-

Een milieubezorgde wordt per definitie "links" genoemd en een
werkgever "rechts". Maar als je deze twee begrippen op de
klassieke manier uitlegt- links is vooruitgang, rechts is behoudzou je dat heel goed om kunnen draaien.

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

Overal komen mensen op de bres voor hun woonomgeving, die
door de "vooruitgang" wordt aangetast. Zij wi llen minder nieuwe
(spoor)wegen, minder nieuwe industriegebieden, geen aantasting
van waardevolle groengebieden, en minder ruimtebeslag. Deze
mensen streven naar behoud. Hoezo dus: links?
De werkgever wil zijn winstmarges vergroten en hij doet dat
meestal door zijn bedrijf uit te breiden. Daarvoor is doorgaans
ruimte nodig in de vorm van de open (groen) gebieden om ons
heen. Hij wil verder, hij wi l vooru it. Hoezo dus : rechts?

Korte Bredestraat 61 6543 ZP Nijmegen
Tel: 024- 3781691
06 - 533775989

Natuurlijk moet er gewoond en gewerkt worden. Het gaat er alleen
niet omDAT er gewoond en gewerkt moet worden , maar HOE Er
zijn talloze opties denkbaar om meer verantwoord met onze
kostbare natuur om te gaan. Daarin zouden milieu en economie
samen op moeten trekken.
BP p..,mie Club

In November 1994 schreven wij in de "Stenen Bank"
over eeri fris gebouw in een fris park. Het gebouw de
Zonnewende staat er inderdaad fris bij, het groen moet
nog worden aangelegd.

belangrijker is de grotere betrokkenheid Yan de bewoners en
eigenaren van de appartementen . Eind 1()95 is de1.c veren iging
actief geworden met een voorzitter, penningmeester en
secretaresse die regelmatig vergaderen .

Ik sprak eind mei met dhr. Henk Vonk, "beheerder" van
het complex.

Henk Vonk is de beheerder die zelf niet in het bestuur zit, maar
als contact-persoon optreed , hij zegt ze lf dat die betrokkenheid

En de milieumensen voelen zich nogal eens het vijfde rad aan de
wagen van de "vooruitgang".

Partner en adviseur in
uw financiële huishouding

H

RESIDENCE ZONNEWENDE

Het is 14.00 uur.
Voor mij loopt een
verlaten
bouwvakker het
gebouw in om naar
zijn zeggen nog de
laatste hand te
leggen aan wat
afwerkingen,
zodoende kan ik
mee naar binnen.
Een klein beetje
oriënteren in het
trappenhuis om
vervolgens naar de
3e verdieping te
gaan. Ik neen1 de
trap om het gebouw
te observeren, zowel
de trap als de
wanden zijn van
hout hetgeen een
warme indruk geeft.

NU SPAREN MET JE PAS!

::#:

Foto EB

EURO 95

5286 .823 .23461
J .F. do Kort

Wij mensen zijn in ras tempo bezig de wereld, ons
eigen huis, te slopen.
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SP-station
van Wijk
Molenweg 119 6543 VA Nijmegen

Een paar dakpannen eraf: merk je niet zo snel. In
plaats van de lekkage aan te pakken zetten we er een
emmertje onder. Dan gaan de muren scheuren. Hup,
wal vulmiddel ertegenaan. Maar de muren scheuren
verder en ook het hout gaat nog rotten. En wij ,
domme, domme mensen, zien niets.
Pas als het dak instort en de muren en vloeren het
begeven gaat bij ons het alarm over.

Als we nou allemaalmorgen de wekker eens wat
vroeger zenen?

Op de derde verdieping op nr. 29 heb ik mijn afspraak.
De nagalm van de bel is zeker niet standaard, welli cht
past het in het"nieuwe jasje".
Nadat ik in de gang sta, valt mij de enorme gang op die
scheef loopt. Wij lopen de woonkamer binnen , waarbij
de zon door de schuifpui met veel glas heen straalt.

Aan de horizon de sky-line van hel centrum zoals Henk
die noemt en die 's avonds een uitnodigende blik
weergeeft. Het opmerkelijke van als je in de woonkamer
zit, is het ronde raam aan de straatzijde van de
JupiterstraaL Ik zie de kerktoren van de Petruskerk en
een fraai uitzicht over geheel oud Hees.
Het gesprek vindt aangenaam plaats onder het genot va n
een kop koffie.

Te i./F ax. 024-3775452

Bea van Zijl! de Jong-U.1denstein

In 1995 is er een "vereniging van eigenaars" opgericht
nadat de splitsingsakte opgemaakt is. Deze vereniging
houdt alles in eigen beheer. Dit heeft volgensHenkeen
tweetal voordelen; allereerst financieel gezien maar wat

onder de eigenaren alleen maar groter is geworden. Het in eigen
beheer wordt verstaan de zaken regelen zoals
schoonmaakcontracten opstellen , verzekeringspaketten en
servicekosten samenstell en, reserveringen maken La. v. klein- en
groot onderhoud.
De minpunten van het gebouw worden omschreven als dat het
afgeleverd is met de minimale eis, als voorbeeld wordt het enkel
glas genoemd in het trappenhuis, voorts is er geen
wandcontactdoos te bekennen in datzelfde trappenhuis watlastig
is bij het schoonmaken.
Hier en daar is er wat gemorst met kalkor structuur op de rode
baksteen wat moeilijk te verwijderen is op de zachte steen.
De vloeren zijn prima geïsoleerd t.b.v. het geluidsoverdracht,
wat ruim boven de norm ligt.

Wat voor mensen wo nen er nu ?
Voornamelijk mensen afkomstig uit de directe omgeving. Henk
noemt ze autochtonen , "ze voe len zich niet vreemd op dit
grondgebied".
Vervolg op
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Na dtt gesprek lopen WIJ de lange gang door om de
andere rUimtes te bewonderen met als afs!Utttng
wederom een schUifpui met veel glas m de
slaapkamer aan de andere kant van het gebouw.

HET MILIEU- EN GEZONDHEIDSONDERZOEK

Het opmerkeliJke van het complex ts, dat all e
rUimten of he t nu het trappenhuts of de balkons ztjn,
scheef weg lopen. Hter zalmemg woordje over ZIJn
gevall en. Na het verlaten van het appartement neem
Ik 'vvederom de trap naar de begane grond, aldaar
maak Ik gebruik van de lif't om naar de
parkeergarage te gaan. Daar aangekomen een royale
ruimte voor 14 parkeerplaatsen en bergmgen aan de
ZIJ kant. VIa de lift verl aat tk het complex.

In vervol g op de geconsta teerde proble men 111 Weurt e n NtJmegen-West op het ge bted van mtlteu en gczondhetd
- zte de von ge Stenen Bank- hebben de gemeenten NiJmegen en Beumngen en de provmcte Gelderland een
zgn. Pl an van Aanpak opgesteld. Doel is het terugd nn gen van schadeliJke (carcmogene) stoffen dte door de
bednJ ven worden uttgestoten , zowel wal uil een schoorsteen of filter naar buite n wordt geblazen als wat dtiTuus
door de wmd wordt weggeblazen. WtJ hebben als bewonersorgamsa tte o nze viste op dat Plan gege\·en. In grote
ltjnen konden WIJ het onderschrijven , hoewel WIJ over bepaalde zaken onze IWtJI'cl s hielden. Waar het ons
natuurliJk om gaat is de prakti sche Uitvoering en daar schort nog wel het een e n ander aan. Met name op het
ge bt ed van het op een adequaat pet! brenge n van verouderde vergunnmgen. Volgens gemeenteliJke
woord voerders heeft men de situatl e inmtddels aardig op orde , maar steekproeven hebben tutgewezen dat de
kwalitett van de vergunntngen vaak nog te wensen overlaat.

Rondom het complex wordt tn dtt naJaar de tuin , het
groenplan, gereali seerd door de Gemeente.
Er zal een asfaltpad komen tussen het Dtstelpark en
Kometenpark, de vraag om dit pad emgszins te
verleggen op verzoek van de dtrect aanwonenden
zal worden meegenomen door de Gemeente, want
het word t openbaar groen.
School De Zonnewende wordt gesloopt.

Foto EB

Ik wtl Henk Vonk bedanken voor ZIJn medewerktng
aan dtt verhaal en de oven ge bewoners feltetteren
met hun nteuwe wonmg. Bovendt en voor een aantal
bewoners een nt euw welkom tn Hees.

De dne o verheden hebben he t Pl an van Aanpak e ni ge maanden geleden ter beoordelmg aan een onall1ankelljke
commtsste voorgelegd dte onder letdtng stond van het Tweede-Kamerlid Ad Lansmk. Alvorens rapport utt te
brengen wtlde de commissie weten wat zowel de milieu- en bewonersorgamsaties, waaronder onze Veremgtng,
al s de bednJ Ven op het tndustneterre tn van het Plan vonden. WIJ hebben de commtsste met alleen onze tdeeen
over het Plan verteld , maar ook onze, nt et altijd even postlieve en•atingen met het gemeenteliJke en provmctale
mtlteubeleid. Ook spectfteke klachten van omwonenden (stof op de auto, dat met utt s tof maar Uit ftJne
metaaldeeltjes bleek te bestaan) en de kans op grote calamttetten (foto van grote brand btJ de autoshredder \·an
De Ruyter) werden aan de commtssie voorgelegd . Gezondhetd wordt tmmers met alleen bepaald door Je fysteke
ges teldhetd , maar ook door psycht sch wel bevmden: wat gebeurt er "biJ mtJ om de hoek" en aan welke n stco's
sta tk bloot.

E.B.

De Commtsste Lansmk heeft 111 haar advtes het aspect van dtt welbevmden dUideliJk laten meewegen. De
Commtssie onderschnJft het Plan van Aanpak, maar heeft daar zelf in een nota ge illeid "Van A tot Z gewogen"
nog een aantal aanbevelingen aan toegevoegd. Het gaat hie r met name om de noodzaak tot aanvullend
onderzoek naar de effecten van ftJn stof, naar mogeliJke verontreim gmg van tumgronden door stollen m de
lucht, en naar onde rzoek van de verkeersemtsstes. De Commissie ple it dus voor onderzoek naar de algemene
luchtkwalttett en niet alleen naar carcmogcne stollen dte door bednJ Ven worden llltges toten , zoals het Plan van
Aanpak aangeeft.

De Commtsste was met zo erg enthoustast over de bedriJ ven. Afgezien van het fet t dat ZIJ met of slechts voor
een deel georgantseerd waren en dus geen vas t aanspreekpunt hadden, hadden ZIJ z.tch nauweliJks 111 de
probl emattek verdiept, en bovendten vonden ZIJ dat ze met verpitcht konden worden om extra
mtlteumaatregelen te nemen, zolang llJet aangetoond was dat ZIJ de veroorzaker van het verhoogd aantal
kankergevallen in Weurt en NtJmegen- West waren. Met andere woorden: er moest eerst een soort "asbest" sttuatte ontstaan alvorens ze beretd te vmden waren wat te gaan doen. Dtt betreft ut teraard met de bednJ' en dte
wel sen eus werk maken van het milieu, maar deze ziJn helaas veruit m de mmderhet d.

Het rapport van de Commt ss ie is voor ons een grote steun 111 de rug. Nu ts het wachten op de polllt ek dte eens
de moed moet laten zten om de kant van he t mtlte u en van de bewoners te ktezen 111 plaa ts van altiJd maar dte
van het bednj[sleven.

Bea van ZtJ il de Jong- Lodenstem
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Kleurplaat

EENNIEUW
BESTEMMINGSPLAN
VOORHEES
De gemeente Nijmegen is bezig met het opste ll en van een
ni euw bes temmings plan voor Hees/Heseveld . Het bestaande is
al meer dan 10 j aar oud en aan rev isie toe. De gemeente heeft
ons gev raagd om onze wensen kenbaar te maken. Daa rtoe heeft
het bestuur ee n aantal representa ti eve mensen uit de wij k voor
een avo nd uitgenodi gd o m hun we nsen te in ventari seren. Deze
lij st is inmiddels aan de gemeente overhandi gd. In hoofd zaak
pl eit men voor handhaving van hel do rpskarakter en het
bestaande groen e n voor een snelle ui tvoe ring van StadsparkWes t. In een volgende S tenen Ba nk z ull en wij hier verder op
ingaan.
Begin september wordt het pl an verderuitgewerkt en horen wij
wa t er met o nze wensen is gebeurd .
A ls u mee wil doen in deze werkgroe p - het bestemmingsplan
heeft nog een la nge weg te gaan - dan kunt u dat aan onze
voorzitter doorgeven. Het bestuu r ste lt uw inbre ng zeer o p
prijs.
Bea van Zijl! de Jon g-Lodenstein

De vakanti e staat voor de deur. Voor kinderen tot 8 jaar een
kleurplaat. De mooi ste inzender ontvangt een leuke prij s.
Inzenden voor 8 september naar het redacti eadres:
Ananasstraat 3, 6.543 ZH Nijmegen

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:

Drs. G. Pieters-Mestrom,
Orthop edagoge (lid NVO/ WEP)
Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen
Tel: 024- 3782314

boeketterie
bloemisterij

HUt 1ng

KERKSTRAAT 187 - 6543 KJ NIJMEGEN - TEL 024-3770336
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het behoud van het landelijk karakter van het
voormalige kerkdorp Hees

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang
Hees:

Redactie-adres:

G.C.M .. van Zijll de long-Lodenstein
(Voorzitter)
Meloenstraat 22

Ananasstraat 3
6543 ZH Nijmegen
Tel. 3774047

Tel. 3771125

H. Pesch (Secretaris)
Meloenstraat 12
Tel. 3772414

E.M. Beumer (Penningmeester)
Ananasstraat 3
Tel. 3774047

L.W.P. lanssen (Bestuurslid)
Ananasstraat 1
Tel. 378fK77

H. Bleeker (Bestuurslid)
Energieweg 19
3773765

Redactieleden:
E.M. Beumer
C.l. de Vries
L.W .P. lanssen
E.H.M. Scholten
A. Luijkx

Lid worden?
Mensen die lid willen worden, kunnen contact opnemen met het bestuur of de redactie
van de vereniging. 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.

Let op:
Kopy inleveren voor
8 september 1997 op
het redactieadres:
Ananasstraat 3
6543 ZH Nijmegen.
Eind september
verschijnt het volgende nummer.
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