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"Dè bibliotheek voor
Hees"

Redactioneel

Eigenlijk zouden we, sprekend over "dè bibliotheek voor Hees", twee
bibliotheekfilialen moeten bezoeken. Wat betreft toebedeling aan
scholen valt het gebied ten noorden van de Wolfskuilseweg namelijk
onder de bibliotheek aan de Tweede Oude Heselaan en het gebied ten
zuiden ervan aan het filiaal in Neerboseh-Oost
Vanwege de drukke Neerbossche weg, die de scheiding vormt tussen
Hees en Neerbosch, zullen meer kinderen en volwassenen naar de
Tweede Oude Heselaan trekken dan naar Neerbosch.
Ik heb dan ook een gesprek met Lonneke Bisschop, hoofd van de
bibliotheek aan de Tweede Oude Heselaan. Lonneke werkt al sinds
1981 in dit filiaal en sedert 1986 is ze hoofd.
Al 17 jaar hetzelfde filiaal en toch absoluut niet uitgekeken op dit
werk?
"De wijk en het werk brengen zoveel activiteiten met zich mee, dat het
bijna onmogelijk is om vast te roesten. We hebben een team dat ook al
jaren weinig doorstroom kent. Maar een team waar vreselijk veel
enthousiasme vanuit gaat. Dankzij dit team hebben we drie
sluitingsdreigingen
kunnen overleven en
durven we nu zelfs te
zeggen dat de bedreiging
van een sluiting verleden
tijd is."
In eerste instantie zou het
filiaal aan de Tweede Oude
Heselaan gesloten worden
vanwege een nieuwe
centrale bibliotheek, te
vestigen in de
"Spoorkuil". Deze
plannen gingen gelukkig
niet door. Twee volgende
redenen voor een sluiting
waren het samengaan met
de bibliotheek in
Neerboseh-Oost en het feit
dat het gebouw, waarin de
bibliotheek is gehuisvest,
duur aan huur is.
Lonneke Bisschop
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Een veranderlijk en bewogen jaar voor de vereniging,
de gemeenteraadsverkiezingen die er uiteindelijk toe
geleid hebben dat Bea van Zijli-de Jong Lodenstein
zich terug trok als voorzitter en die de hamer heeft
overgegeven aan Loek Janssen tijdens de algemene
jaarvergadering op 6 april van dit jaar. Het begon
allemaal met de druk bezochte politieke avond in café
Juliana. In de schijnwerpers gezet, het sportfondsenbad
West, Joop Haverkort van de Lanteeme en pastoor
Grul die recentelijk na het verschijnen in de Juni uitgave op trieste wijze is overleden. Deze zomer is
"onze Stenen Bank" fraai gerestaureerd en de directe
omgeving aangekleed, het geheel is medio juni in een
feestelijke ceremonie wederom in gebruik genomen.
Het themanummer in september over de kloosters in
Hees heeft vele positieve reacties opgeleverd,
waarvoor dank. De rondleiding in het St.Josef-klooster
is druk bezocht, een kort verhaal hierover. Verder de
rubriek Van Vroeger En Van Nu, nog niet duidelijk is
of wij hier verder mee gaan. Het December-nr. is
wederom goed gevuld met allerlei actuele zaken ,
toekomstige ontwikkelingen en leuke items,
bovendien de complete weergave van het bezwaarschrift bestemmingsplan Hees-Heseveld wat in
augustus van dit jaar is opgesteld.
Voor 1999 willen wij het Themanummer als extra
uitgave gaan uitbrengen naast de 4 reguliere Stenen
Banken zoals u dit inmiddels van ons gewend bent.
Dit houdt in dat u 5 exemplaren kunt ontvangen. Het
Themanummer wordt door velen als bewaarblad
gezien, bovendien willen wij u zo goed mogelijk op
de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen,
hierbij denkend aan het bestemmingsplan, Park West,
mogelijke stadsbrug etc ....
Voor 1999 nodigen wij u allen uit om actief te
blijven voor Hees, zo ook om evt. bijdragen te
leveren in de vorm van copy of zitting te nemen in
werkgroepjes. Het is nodig.
Wij wensen u voor de komende feestdagen prettige
dagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar.
E.B.

Foto L.J.
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Bij een eventuele sluiting zouden de mensen uit deze omgeving
echter aangewezen zijn op de bibliotheek in de stad of in
Neerbosch-Oost, voor velen toch een lange weg.
Dankzij het eigen enthousiasme van het personeel, steun van
instellingen uit de wijk en een enquête, uitgezet door de SP
(Socialistische Partij) in de wijk, heeft de bibliotheek zijn
plekje behouden en zijn deze beide laatste dreigingen nu
definitief verleden tijd.
De ruimte is wel wat kleiner geworden. De bovenverdieping,
waar de jeugdbibliotheek gehuisvest was, heeft men moeten
afstaan. De gehele bibliotheek is nu op de begane grond
gevestigd en uitleen voor volwassenen en jeugd vindt vanuit
één balie plaats.
Op 5 november 1998 is de bibliotheek officieel heropend door
wethouder Jacques Thielen.

Technologie) wordt kinderen ook geleerd met het
computersysteem van de bibliotheek om te gaan. Een boek via
het systeem opzoeken en daadwerkelijk uit de kast halen,
behoort tot een van de vaste opdrachten.
"We hebben ook de beschikking over een internetaansluiting,
waar ieder lid van de bibliotheek gratis gebruik van kan maken.
Een tweede internetaansluiting is op komst. Enkele
jeugdbibliotheek-collega's van de andere filialen verdiepen zich
in de mogelijkheid om het omgaan met internet ook in de
projecten voor het basisonderwijs te kunnen gebruiken."
Niet alleen voor de jeugd maar ook voor de volwassenen
vinden er diverse activiteiten plaats. De boekbesprekingsgroep
is daarvan een voorbeeld. Tezamen met Annemieke houdt deze
groep mensen zich bezig met het bespreken van boeken, die
door de groep gelezen worden. Deze groep bestaat al sinds
1983.
In de 80er jaren hadden met name de activiteiten gericht
op het betrekken van allochtonen in de samenleving
aandacht van de gemeentelijke overheid. Nu wordt het
speerpunt gevormd door" de allochtone ouderen". Het is
nu duidelijk dat deze groep allochtonen niet meer
terugkeert naar het land van herkomst. In samenwerking
met het SWON (Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen)
probeert het team van de bibliotheek te kijken wat zij
hierin kunnen betekenen.
De bibliotheek vervult een duidelijke rol en heeft ook
een duidelijk gezicht in de omgeving.
Niet in de laatste plaats is dit te danken aan de
continuïteit van het team en de aandacht, die de
teamleden aan de mensen besteden. Mensen,
volwassenen en kinderen herkennen de teamleden en
worden herkend. Dit maakt een bezoekje aan de
bibliotheek tot een sociaal gebeuren.

Op mijn vraag of de betaling van een kwartje per boek
en de verhoging van de abonnementsgelden tot een
foto L.J.
Het team van de Tweede Oude Hese/aan:
achteruitgang in de uitleen heeft geleid, antwoordt
Van links naar rechts:Anita Hendriks, vaste
Lonneke ontkennend. "De uitleen is zelfs gestegen de
medewerkster. Emine Secin, vaste medewerkster. Annemieke
laatste jaren. Zelfs de Cd-rom uitleen, die betrekkelijk
Janssen, coördinator van de volwassenenbibliotheek en vervangend
duur is, loopt prima. Er komen ook veel mensen met de
hoofd. Els Rossen, vaste vervangster voor de JO projecturen, waar
zogenaamde "Nijmegen-pas". Op vertoon van deze pas
Lonneke voor is ingeroosterd. Zittend op de grond Lonneke
hoeven mensen geen leengeld te betalen. Veel jongeren
Bisschop, coördinator jeugd en hoofd filiaal.
in onze bibliotheek maken hier gebruik van. Wij hopen
dat de Nijmegen-pas gecontinueerd wordt en een
De bibliotheek is op een aantal terreinen actief. Zo is er een
blijvende garantie is voor de minima.
intensief contact met de peuterspeelzalen in de wijk. "Er zijn
actieve contacten met de basisscholen, Miehiel de Ruijter,
Deze bibliotheek toont een levendige en gezellige organisatie.
Aquamarijn, de Wieken en de Vlasakker. De Lanteerne en de
Over drie jaar bestaat het filiaal 25 jaar, hopelijk nog onder de
Zonnewende vallen wat betreft schoolactiviteiten onder
bezielende aanvoering van dit team.
Neerboseh-Oost Veel kinderen van deze beide scholen komen
echter hun boeken lenen in de Tweede Oude Heselaan vanwege
E.S.
de geografische ligging."
Alle doordeweekse ochtenden en middagen zijn er, buiten de
uitleenuren, klassebezoeken. Om de zes weken komt zo iedere
groep van deze scholen aan de beurt. Er worden tijdens deze
bezoeken opdrachten verstrekt, die op school uitgewerkt
worden. In het kader van !Cf (Informatie Communicatie
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In de schijnwerper
Heel Hees ligt hier te rusten ...
Op zaterdag 12 september jl. hing er op het kerkhof van de
parochie aan de Dennenstraat een trieste sfeer, toch was het er
erg druk. Na bijna 25 jaar in ons midden te zijn geweest, werd
paterGrul bijgezet op de absouteplaats van het kerkhof en
namen heel wat Reesenaren van hem afscheid op die dag.
Zijn overlijden was voor de parochianen een schok. Tijdens de
eucharistieviering ten uitvaart zat de kerk zo vol dat er zelfs
mensen moesten staan. Het leek wel alsof heel Hees verenigd
was rondom het heengaan van deze geliefde pastor.
Voor ons was het bijzondere dat we enkele weken voor zijn
overlijden nog met hem een interview hadden gehad, zie Stenen
Bankjuni 1998, en dat we op zijn suggestie een afspraak voor
een interview hadden gemaakt met de beheerder van het
kerkhof, de heer Straatman. Dit gesprek had plaats enkele
dagen na de begrafenis van pastor Grul.
Pastor Grul werd
bijgezet op het
middendeel van het
kerkhof, daar waar
vroeger de Calvarieberg
stond. De Calvarieberg
was een heuvel met een
kruis erop, met daarin
een open ruimte waarin
de priesters werden
begraven die in de
parochie gewerkt
hadden. Ook Douairière
van Rijckevorsel,
geboren Baronesse van
Lamsweerde, is als
enige vrouw en leek
hier bijgezet. De reden
daarvoor is dat zij rond
het jaar 1880 de grond
schonk voor de bouw
van kerk en
begraafplaats. De
Calvarieberg is in de
tijd dat Pastor Van de
De absouteplaats
Leede begraven werd
gesloopt omdat hij in
verval raakte. Daarvoor in de plaats kwam de absouteplaats. *)
Er is een grafkelder en in daarin liggen de resten van alle
overleden priesters die vroeger in de Calvarieberg begraven
lagen. Er staan stenen aan weerszijden van het kruis met daarop
de namen van degenen die in de loop der tijden zijn overleden
en begraven. Dit heet het priestergraf, en in dit graf is dus
pastor Grut september jl. bijgezet.
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De heer Straatman is de administratief beheerder van de
begraafplaats Dennenstraat, Antonius Abt. Hij voert de
administratie o.a. in verband met betalingen van rechten en hij
organiseert het delven, het sluiten en het onderhoud van de
graven.
Het grafdelven zelf gebeurt door een grafdelver in de avonduren.
De heer Holleman, een onmisbare parochiaan, "zweeft" daar
overheen en regelt bijna alles. Zonder hem zouden ze met de
handen in 't haar zitten.

Het werk van de heer Straatman.
Het kerkhof is eigenlijk bedoeld voor parochianen, oudparochianen en mensen die hun wortels hier hebben liggen.
Als een overledene hier begraven wil worden belt de
begrafenisondernemer de heer Straatman op om te vragen of hij
ermee akkoord gaat. Als het iemand betreft die altijd in de
parochie heeft geleefd, gewoond of gewerkt, is dat geen enkel
probleem.

Foto L.J.

Ook deze begraafplaats kan niet zonder reglementen. Straatman
drukt zijn eigen stempel op de interpretatie ervan. Hij vindt dat
als je met zoiets dierbaars als dode mensen bezig bent, waar
heel veel mensen hun gevoelens en emoties bij hebben, het
niet aan hem is om te oordelen. Hij meent datje niet zomaar
met een pennestreek de wensen en verlangens van overledenen
en hun nabestaanden opzij kunt schuiven.
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Hoe is de indeling van het kerkhof?
Het oude deel bestaat uit vier hoofdvakken; twee vakken links
en rechts vóór de absouteplaats, en twee vakken erachter.
Voorheen waren er twee klassen, dat is nog te zien als je het
kerkhof opkomt. De paden rechts zijn breder, in de overige
delen liggen de graven zo dicht op elkaar datje er geen voet
tussen kunt zetten. Aan het chique deel werd meer
onderbaudszorg besteed. Dit klasseonderscheid bestaat echter al
lang niet meer.
Het huidige nieuwe deel bestond tot vijf jaar terug uit
volkstuintjes. In het nieuwe deelliggen de graven niet meer
dicht op elkaar, iedereen kan nu gemakkelijk bij de graven
langs verharde paden.
Om dit ook in het oude deel te bereiken is er een plan
opgesteld. Er werd afgesproken in het oude deel voorlopig niet
meer te herbegraven. Nieuwe graven worden op het nieuwe deel
gelegd. Op het oude deel wordt gespaard. Als er drie plaatsen
naast elkaar vrijgekomen zijn, doordat de nabestaanden de
rechten opgezegd hebben, komen er slechts twee graven terug.
Het is een meerjarenplan, want hardlopen doet het niet. Het
opzeggen van graven gebeurt niet zo regelmatig datje kunt
veronderstellen een volgend jaar al met het herbegraven op het
oude deel te kunnen beginnen.

Hoe wordt begraven?
Vroeger kon je op chique begraven worden. Zo'n graf eerste
klas mocht vroeger 1 x 2 meter worden. Zo staat het ook nu
nog in de reglementen. De huidige graven zijn 0,90 x 1,90
meter, dat is het huidige grondoppervlak van een
grafmonument. Of een overledene groter of kleiner is maakt
niets uit. Over hoogte en vorm van het grafmonument wordt
niet gesproken, om uniformiteit te voorkomen. ledereen moet
de vrijheid hebben, om bijvoorbeeld een kei of een kapelletje te
plaatsen. Het grafteken blijft van de nabestaanden.
Begraven is aan het terugkomen. Het in de grond stoppen

De grafrechten.

vinden mensen weliswaar heel eng, maar verbranden vinden ze
ook maar niets.
Er worden twee boven elkaar begraven, één- en twee-diep. Driediep is niet te doen, want vooral bij graven die dicht op elkaar
liggen bestaat de kans op instorten.
Een normaal graf bestaat uit een kuil van 2 m diep waarin de
kist komt te staan. Hier wordt aarde opgebracht en later bij de
tweede begrafenis wordt er begraven op 1,40-1,50 m diep.
Bij ons wordt er van uit gegaan dat na ongeveer 20 jaar van een
overledene niet veel meer over is. Dat heeft te maken met de
zanderige ondergrond.
Er zijn ook keldergraven. PaterGrul bijvoorbeeld ligt in een
gemetseld keldergraf.
Daarnaast bestaan er kant-en-klare betonnen keldergraven. Deze
zijn 2 m hoog en worden in delen aangevoerd. Er wordt een gat
gegraven waarin de bak wordt gezet. Deze bak wordt vanbinnen
betegeld en naar wens versierd met bijvoorbeeld een
madonnafiguur. In zo'n grafkelder komt de eerste overledene op
de tegelvloer te staan, daar overheen wordt een dekvloer gelegd
waarop later de tweede overledene komt te staan. Hier bovenop
komt dan het grafteken.

jaar kan rusten in zijn graf. De rechten daarop worden bij de
begrafenis ineens betaald. Het bedrag van de grafrechten wordt
gedeeltelijk bepaald door het bisdom.
Als het geld binnen is ontvangen de nabestaanden een akte.
Daarin staat waar het graf ligt en hoe lang de rechten op het
graf blijven bestaan. Op die akte staat ook de naam van de
rechthebbende, dat is de persoon die het recht heeft om namens
de familie te spreken over het voortbestaan van het graf. Een
half jaar voordat die periode om is stuurt de heer Straatman een
brief, waarin hij erop wijst dat de rechten binnenkort zullen
verlopen en dat de nabestaanden deze kunnen verlengen voor
een periode van 5 of 10 jaar. Het adres van de rechthebbende dat
op de akte vermeld staat wordt gehanteerd als
correspondentieadres. Het probleem is echter dat mensen
verhuizen en bij het sturen van verhuisberichten het kerkhof
meestal vergeten. Door de wet op de privacy is het nieuwe
adres moeilijk te achterhalen, niet iedere gemeente geeft
adressen door. Maar met geduldig zoeken komt de heer
Straatman er wel uit, ook al moet het anderhalf jaar duren.

Er is ook een urnenveld.

Graven bestaan niet eeuwig.

Voor veel mensen heeft begraven iets engs. De verhouding
begraven-cremeren is momenteel half om half. Nabestaanden
die hun overledene vroeger lieten cremeren en uitstrooien,
hadden echter geen punt om terug te komen, ze konden hun
gevoelens niet kwijt. Vandaar dat veel mensen nu zeggen "we
laten pa of ma in een urn". Aanvankelijk zijn deze urnen
bijgezet in de bestrating voor de muur van de absouteplaats.
Hier is men echter mee gestopt omdat, als er afscheid wordt
genomen van een overledene, de mensen op de steentjes
waaronder de urnen liggen gingen staan. Dat vinden
nabestaanden niet prettig. Nu wordt, waar plaats is, tussen de
bestaande graven een urnengraf gemaakt. Zodra het graf vol is
wordt ergens anders een urnengraf gemaakt op de plaats waar
dan begraven wordt. Uitstrooien wordt op dit kerkhof niet
gedaan, dat gebeurt bij het crematorium.

Een graf waarvan de rechten reeds geruime tijd zijn verlopen,
wordt niet geruimd zolang de plaats niet nodig is. Wel wordt
het gedenkteken eraf gehaald, maar het graf blijft intact. Pas bij
hergebruik worden alle resten van de overledene opgegraven,
apart gehouden en onder in het nieuwe graf herbegraven, twee à
drie steken eronder.

De wet op de lijkbezorging stelt als eis dat een overledene 20

Ook een kerkhof heeft onderhoud nodig.
Het onderhoud is in handen van drie welwillenden van de
parochie. Als je op de begraafplaats rondloopt, kun je zien dat
het er perfect bij ligt. Het grote onderhoud, zoals snoeiwerk en
aanplanten wordt door een tuinbedrijf gedaan.
Natuurlijk gebeuren hier weleens dingen die niet wenselijk
zijn, maar toch gaat de poort niet op slot: het kerkbestuur wil
het kerkhof toegankelijk houden.

Van de voorzitter
We naderen 1999 en daar hoort terugblikken en vooruitkijken
bij. En dan komen bij mij drie begrippen naar boven:
tevredenheid, ongerustheid en alertheid.
Tevreden, of beter: trots ben ik, door de aanwas van nieuwe
leden én de betrokkenheid van veel Hesenaren bij het wel en
wee van hun dorp. Het bestemmingsplan en de ideeën rondom
Park West toonden opnieuw aan, dat de mensen in Hees zich
betrokken voelen. Dat wil echter niet zeggen, dat het allemaal
goed gaat.
Ongerust moeten we zijn en blijven over de concretisering van
de gemeentelijke plannen ten aanzien van Hees. Elders in dit
nummer leest u onze reactie op het voorgestelde
bestemmingsplan. U zult daarin ook lezen, hoe wij denken
over het groen in de wijk en de verkeersoverlast. Dit alles
loopt nog en daarom moeten we alert blijven. We hebben
uiteindelijk een fijnstofmeetpunt gekregen, maar de resultaten
moeten we afwachten en vervolgens de gevolgen die dit heeft
voor het beleid van de gemeente en de provincie. En dan dat
ballonnetje over een stadsbrug in het verlengde van de
Energieweg! Of tussendoor een bouwplan aan de
Schependomlaan om een oude boerderij te vervangen door
pakweg twaalf woningen.
Het eerste jaar als voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang
Hees was kortom zeker geen rustig jaar. We hebben aardig wat
bereikt, maar lui achterover leunen zit er gewoon niet in. Maar
wanneer ik weet, dat het beleid van het bestuur gesteund wordt
door de leden, dan is het gemakkelijker door te gaan op de
ingeslagen wegen.
Ik wens u een heel fijn uiteinde en een gelukkig 1999.
Loek Janssen

VE SLEUTEL
(DE GROENE BOERDERIJ)

Het kerkhof is altijd open.

Bloemisterij

Hutt1ng

Bloembinderij

Bloemisten sinds 1930

0

Als U naar aanleiding van dit interview een bezoek wil brengen
aan het kerkhof, let u dan eens op het verroeste gietijzeren
kruis van een leeg graf, rechts achter de absouteplaats, op rij D
7. Het is een van de oudste grafmonumenten daterend van eind
negentiende eeuw, waarvan de rechten reeds geruime tijd zijn
verlopen.

Kerkstraat 187 Nijmegen
Tel:024-3770336

zE OUDE HESELAAN 2 71
OPEN: DI. T {M ZA.
14.00 - 18.00 UUR

C.de V. (De laatste "Schijnwerpers" over religieuze
onderwerpen zijn tot stand gekomen met de kundige en
welwillende medewerking van Drs. Jopie Beenakkers.)

•

*) De absoute is een plechtigheid na een uitvaartmis voor een
overledene, waarin voor deze voor kwijtschelding van straf
wordt gebeden.

•
•
•
•
•
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SPECIALITEITEN:
KAARSENCOLLECTIE
GLAS-EN KRISTALWERK
HOUTEN SPEELGOED
PORCELEIN{AARDEWERK
EXCLUSIEF
HOUTSNIJWERK
CADEAU-ARTIKELEN
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Park West
De gemeente Nijmegen hield 7 november jongstleden een open
middag in wijkcentrum Titus Brandsma met als enige
onderwerp de plannen voor Park West.
De plannen werden gepresenteerd door de architect, de heer
Derks van DLA+ Landscape Architects uit Groesbeek in een
drietal gelijke sessies. De drie sessies werden respectievelijk
voorgezeten door Jacques Thielen als wethouder van Ruimtelijke Ordening en Cultuur, Wout van Hees als projectleider
Park West en Theo Lucassen als wethouder van Milieu,
Verkeer en Huisvesting. Het publiek had op deze middag
gelegenheid tot het stellen van vragen. Alle vragen en opmerkingen werden opgenomen op een cassetterecorder om bij de
uiteindelijke besluitvorming te kunnen worden meegenomen.
Ook bestond er de mogelijkheid om schriftelijk vragen en
opmerkingen in te dienen en kon met zich opgeven voor nog
te vormen werkgroepen.
Inspraak in de besluitvorming was mogelijk tot 4 december
1998. Een aantal belangrijke zaken die tijdens de bijeenkomst
naar voren kwamen waren:
- Hoe is de samenhang met het bestemmingsplan Hees?
- Wat gebeurt er met Park West als de gevreesde stadsbrug
werkelijkheid wordt; de Energieweg zou dan immers een
stuk drukker kunnen worden.
Het geld; 5 miljoen is er voor de eerste fase beschikbaar;
wat wordt de eerste fase? Hoe komt de rest van het geld
beschikbaar bij een begrotingstekort van 20 miljoen van de
gemeente?

De manier waarop men met de werkgroepen wil omgaan bij de
gemeente is onduidelijk gebleven. Ongeveer dertig enthousiaste
mensen hebben zich hiervoor opgegeven. Voor 4 december was
hier echter nog niets mee gebeurd.
Om toch vanuit de vereniging Dorpsbelang Hees een stem in
deze te hebben, heeft een werkgroep van de vereniging twee
avonden bij elkaar gezeten en een aantal uitgangspunten geformuleerd naar aanleiding van het "schetsontwerp Stadspark
West", opgesteld in opdracht van de afdeling stedenbouw van
de gemeente Nijmegen . Onderstaand volgt een samenvatting
van de uitgangspunten. Trees van Hal zal optreden als contactpersoon namens de werkgroep. Het volledige stuk is bij het
uitgaan van dit nummer reeds toegestuurd aan de gemeente.

Reactie aan de projectgroep Park West van
de Vereniging Dorpsbelang Hees
Toen Hees bij Nijmegen werd betrokken in de jaren vijftig
heeft het toenmalig college toezeggingen gedaan aan Hees. Het
dorpskarakter zou blijven bestaan en onder andere beschermd
worden door groen rondom de kern. Deze groene ring werd
daadwerkelijk gerealiseerd en is tot op vandaag terug te vinden.
Delen van deze groene structuur zijn echter in de loop der jaren
aangetast. De laatste jaren is de gemeente Nijmegen bezig
correcties toe passen:
- Door herstel van een groenstrook bij zwembad West zal de
verbinding tussen Park Hees en de Daniëlsweg weer worden
hersteld.

- Na de opheffing van een school is de verbinding tussen het
Kometenpark en het Distelpark weer hersteld.
Met deze correcties is de ring weer nagenoeg compleet.
Hiervoor heeft de Vereniging waardering. Om te voorkomen
dat het behoud van deze karakteristieke ring wordt vergeten als
gevolg van de veranderende organisatie en bezettingen binnen
het gemeentelijk apparaat, pleit de vereniging voor het meer
herkenbaar benoemen van de groene ring om Hees in de
belangrijkste beleidsstukken, waaronder de inleiding van het
plan Park West en het bestemmingsplan. Dat het gevaar van
vergeten niet denkbeeldig is blijkt bijvoorbeeld uit het niet
zichtbaar zijn van een klein maar belangrijk ecologisch stukje
(hoek Kerkstraat en het fietspad langs het zwembad) op de
plattegronden in het Open Huis.
Andere zorgen zijn er ook. Inmiddels is een groot gebied van
Park West geheel ontdaan van ondergroei. Dit heeft de natuur
geen goed gedaan. Zelfs de voorheen aanwezige diversiteit van
vogels, meestal de laatste om een gebied te verlaten, zijn
vertrokken om plaats te maken voor één enkele soort, de
meeuw,. Een zone van extensief gemaaid gras met enkele kruidachtigen heeft de ontvolking van vogels, kleingedierte en
insecten dus niet kunnen tegenhouden. Een dergelijke zone
wordt door de vereniging niet gezien als een serieuze variant
voor een ecologische zone. Ook worden vraagtekens gezet bij
het argument van de sociale veiligheid en bezuinigingen.
Welke politieke partij wil daarvoor zover gaan dat alle ondergroei verwijderd moet worden waardoor gras en bomen
overblijven?
Aan actieve recreatie wordt ruimschoots aandacht gegeven - op
zich positief. We vinden wel dat dat niet ten koste mag gaan
van passieve recreatie en de daarbij behorende natuurbeleving.
We hebben de indruk dat de laatste jaren het aantal wandelaars
in Hees merkbaar is teruggelopen. Dit moet een duidelijk
signaal zijn voor de beleidsmakers dat een ombuiging van saai
grasland naar meer gevarieerde groene parken sterk gewenst
wordt.
ln een tijd waarin de natuur over de gehele wereld razendsnel
wordt aangetast, pleit de vereniging met kracht voor tegenmaatregelen, ook in Nijmegen, hoe klein het gebied ook moge
zijn.

d) onvoldoende duidelijkheid over de beschikbaarheid van
geld en instrumenten om de bestemming van ingekleurde
particuliere terreinen ook te realiseren.
• Als de gemeente een dialoog wil met de wijkbewoners, dan
is dit schetsontwerp onmogelijk te gebruiken als uitgangspunt, vanwege de ontoegankelijke taal en plattegronden.
Bewoners van dit gebied zijn al ruim 10 jaar teleurgesteld
door uitstel van de aanpak van Park West. We vinden daarom
dat er nu concrete en uitvoerbare stappen moeten worden
aangegeven.
• Dat het van het enthousiasme van de buurtbewoners moet
afhangen of er nog 5 miljoen beschikbaar komt voor de
totale uitvoering, legt een veel te grote verantwoordelijkheid
bij de burger en maakt het beleid van de gemeente tot een
zeer vrijblijvende zaak.

Prioriteiten
Wij zouden voorrang willen geven aan:
• de aanleg van de ecologische randen in water- en sportpark;
• ecologische zones voorzien van volwaardige beplanting in
alle parken;
• de aankoop van gronden in verband met aan te leggen paden;
alle kansen daartoe moeten benut worden;
Mocht de financiering op moeilijkheden stuiten dan zou geld
bestemd voor de beoogde inrichting van het Distel park, hiervoor
benut kunnen worden. Zo ook het geld voor recreatieve objecten
als sierbestratingen en plateaus in buurten waar veel ouderen
wonen.

Resterendevragen
I. Hoe wordt het waterpeil voor het ontstaan van wadi's
verhoogd? Wat zij de gevolgen hiervan voor de directe
omgeving?
2. Kan het terrein van de in de toekomst af te breken EPONcentrale worden betrokken bij het ondergrondse waterstortreservoir, omdat daar reeds grote bezinkbekkens aanwezig zijn?
Daarmee kan het enige natuurlijke gebiedje De Biezen
worden gespaard.
3. Zijn er nog giftige of vervuilde gronden op het terrein van de
"groenstrook-West"? Zo ja, dan moeten ze worden mee ge
nomen in het prioriteitenlijstje en de begroting.

Waardering
Waardering werd uitgesproken voor:
• de achterliggende visie, die duidelijk tot uiting komt in het
reserveren van gebieden groen in plaats van woningbouw;
• de diverse waterelementen in het plan.

In dit artikel hebben we niet alle gedetailleerde inhoudelijke
opmerkingen en aanvullingen opgenomen, die er op het rapport
zijn gekomen. We hopen met deze samenvatting een redelijke
indruk te hebben gegeven van de standpunten van de Vereniging
Dorpsbelang Hees ten aanzien van het plan Park West.

Kritiekpunten
• We vinden dat er in het rapport in het algemeen te grote
verwachtingen worden gewekt door:
a) overmatig opgeklopte taal en plattegronden zonder
duidelijke oriëntatie, die meer doen vermoeden dan er in
feite gerealiseerd zal worden;
b) de vormgeving van de uitnodiging en van het
presentatieboek van de Iandschapsarchitect;
c) beloftes van zaken die nog onzeker zijn, zoals
"schooltuinen KUNNEN toegankelijk worden";

Het Kometenpark
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Kraakpand Schependomlaan I Geulstraat
Enigszins verscholen tussen de Schependomlaan en de Geulstraat staat een oude boerderij in vervallen staat. Het pand
dateert omstreeks 1860 en wordt beschreven als een karakteristiek voorbeeld van een rijker dan normaal uitgevoerde T -boerderij uit omstreeks het midden van de negentiende eeuw met
zowel aan de voor als aan de achterzijde een ruim erf.
Na het overlijden van de eigenaar is het gekocht door aannemer
van Leur met als doel dat dit pand gesloopt wordt en er vervolgens nieuwe woningen te bouwen. Het oorspronkelijke plan
was om er 10 huizen te bouwen maar de gemeente vond dit wat
te veel. Vervolgens is van Leur bezig om zijn plan bij te
stellen en dit aantal terug te brengen naar ? huizen.
In de derde week van augustus zijn er bezwaren gemaakt t.a.v.
mogelijke sloop door Melchior de Grood van de Historische
Vereniging Numaga & Bond Heemschut- Provinciale

Commissie Gelderland en een aantal direct omwonenden.
Dit alles voor het behoud van de boerderij met het verzoek
naar de leden van de Monumentencommissie van de
gemeente Nijmegen voor plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst of enig ander vorm van bescherming te
verlenen die sloop afwendt.
De Vereniging Dorpsbelang Hees is niet expliciet tegen
sloop, maar wel als het een monumentaal pand blijkt te
zijn. Wij schatten de mogelijkheden bijna nihil, voor
zover wij dit kunnen beoordelen. Het pand is in zeer
sleéhte staat zowel aan de buiten- als binnenkant.
Vandaar dat de Vereniging de leden van de Monumentencommissie mede verzocht heeft om het pand in het kader
van de selectieprocedure te toetsen. Dit willen we onderzocht hebben. In de Gelderlander van 31 augustus is er een
artikel geschreven waarin u heeft kunnen lezen dat deze
boerderij aan de aandacht is ontsnapt van de monumentendeskundigen. Bovendien willen we weten wat de bouwplannen zijn en of het in de omgeving past.
In het weekend van 10 oktober is het pand gekraakt, ook
dit heeft u kunnen lezen in de Gelderlander.
Deze "Kraakgroep Schependomlaan 14" heeft zich voorgesteld door een brief rond te sturen. Hierin zijn zij van
mening dat het pand een plaats verdient op de monumentenlijst en ABSOLUUT niet op de slooplij st.
Het pand is bewoond met 5 mensen en zijn van plan
wanneer het seizoen geschikt is een niet-commerciële
groentetuin te beginnen. In de garageboxen aan de Geulstraat zullen werkplaatsen gerealiseerd worden.
Of het daadwerkelijk ook zover zal komen ........ .
Rondom de boerderij bij de omwonenden zijn de meningen
enigszins verdeeld. Een grote groep is voorstander voor
sloop en, bouw voor beperkte bewoning met name de
bewoners van de Geulstraat, een geheel andere eveneens
grote groep is het met de kraakbeweging eens, dat het een
plaats op de monumentenlijst verdient.
Wij volgen de ontwikkelingen.

E.B.

Nederland is een nieuw spaarsys1ccm rijker. Het heet FrccUcc:s en het leuke ervan

is

dat je niet ei ndeloos hoeft te wachten voordat je resultaat hebt. Bij PrccBccs krijg je
bo<cr bij de vis. Da1 zir w. Als u bij Mobil of DP rankr, krijgr u spaarpunrcn op uw
Frccllccskaan. Dau1u kunt u kic1.cn: u spaare door of u gut op ieder gewenst
moment naJr Kijkshop of Frcc Record Shop om uw punten in te wisselen. Heeft u niet
genoeg punten voor een ani kei, dan kunt u het vc~schil ~ontant aanvu llen . Overigens,
bij PrccDccs kunt u kiezen uit maar li efst 20.000 'artikelen. Over vrijheid gesproken.

SP-station

van-~W-ijk

Molenweg 119 t5643 VA Nijmegen

Tei./Fax. 024--3775452

SPAAR NU FREEBEES 81.1 BP.
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Van Vroeger En Van Nu

}

\

Foto L.J.

Rivo Torto nu

Huize Rivo Torto
Dorpstraat 49
Nijmegen

Sedert ruim twee jaren wordt er binnen en buiten weer heel
hard gewerkt aan één van de beeldbepalende gebouwen in Hees:
Rivo Torto. De huidige eigenaar, de heer Peters, wil het statige
pand weer het aanzien geven van vroeger. Of dat (is ge-)lukt,
kunt u het beste zelf beoordelen, maar de foto's van vroeger
(uit de jaren 30) en van nu spreken wellicht boekdelen.
Omstreeks 1850 werd Rivo Torto gebouwd, maar droeg toen de
naam Anna Rowa. Diverse vooraanstaande families bewoonden
het huis, waaronder die van Korthals Altes, een bekende naam
in de Nederlandse politiek. Totdat het huis werd gekocht door
de paters Kapucijnen, die er een onderkomen voor de
priesterstudenten van maakten. Onder in de kelder werd een
kapel ingericht, boven werden twaalf kamertjes afgeschat. Nog
later, vanaf de jaren 50 tot 1992, diendeRivo Torto als een
opvanghuis voor jongere kinderen. De heer en mevrouw Van
Weusten, zelf al ouders van zes kleine kinderen, vingen hier
zo'n twaalf kinderen op. In de kelder werd daartoe een flinke
keuken neergezet. Toen de heer en mevrouw Van Weusten
hiermee stopten, werd Rivo Torto verkocht aan een praktijk
van flebologen; patiënten met (bijv.) spataderen konden hier
terecht. Lang heeft deze praktijk niet bestaan en tot in de zomer
van 1996 bewaakten anti-kraakwachters de woning. Totdat de
heer Henk Peters uit Beuningen er introk: hij zocht een ruimte
voor zijn bedrijf en zijn gezin.

JO

Foto Grijpink
Uit de collectie van C. Bol

Het voormalige koetshuis en de kelders zijn inmiddels
omgebouwd tot kantoorruimte voor het bedrijf PID
Engineering BV, een bedrijf dat gespecialiseerd is in
ingewikkelde besturingsprocessen binnen grote bedrijven. Het
woonhuis wordt beetje bij beetje -in stijl- bewoonbaar
gemaakt. En dan moet daarna de tuin nog! Een gemeentelijk
monument is Rivo Torto al langer, maar onlangs heeft ook de
rijksoverheid haar oog laten vallen op dit zeer fraaie voorbeeld
van een 19e eeuwse villa. Wellicht een rijksmonument in
wording? Het zou het derde van Hees zijn.

Duin Administratie - & Belastingadviesbureau
L.J.
Korte Bredestraat 61 Nijmegen

Telefoon 024-3781691

Voor de verz orging van uw administratie en belastingz aken
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Bezwaarschrift bestemmingsplan
Hees-Heseveld
In het verleden hebben enkele leden van de vereniging, na
verzoeken van ons, te kennen gegeven dat ze graag wat meer
bij de vereniging betrokken wilden worden. Die mensen
hebben wij uitgenodigd voor een bijeenkomst op 17 augustus
over het bestemmingsplan voor Hees - Heseveld, waar de
gemeente op dit moment mee bezig is. Er kon inspraak
geleverd worden tot I september 1998. Wij wilden daar als
Vereniging Dorpsbelang Hees natuurlijk gebruik van maken,
maar daar ook zoveel mogelijk Hesenaren bij betrekken. In het
verleden is ons immers gebleken dat de argumenten belangrijk
zijn maar dat zeker ook het aantal klagers van belang is.
Daarom is er tijdens die bijeenkomst aan een brief gewerkt die
samen met een handtekeningen-formulier bij alle huishoudens
in Hees is bezorgd. Met deze handtekeningenactie gaven we
iedereen de gelegenheid op eigen verantwoordelijkheid bezwaar
te maken en ook zaken aan te geven die hij of zij zelf
belangrijk vindt. Het bestuur heeft hierbij slechts een
coördinerende functie vervult Er werd afgesproken dat het
bestuur op hoofdlijnen bezwaar zou maken. De aantasting van
het dorpskarakter van Hees is daarbij onze belangrijkste
uitgangspunt geweest.
Er zijn in totaal ongeveer 760 brieven met formulieren
verspreid. Daarvan hebben we er 230 terug gekregen. Het totale
aantal handtekeningen bedroeg 260. De vereniging heeft er naar
aanleiding van deze actie 53 nieuwe leden bij. Want hoewel dat
natuurlijk altijd kan, hadden we de mensen ook de gelegenheid
gegeven zich op te geven als nieuw lid.

Na inventarisatie van de opmerkingen blijken dit de
belangrijkste knelpunten:
• Over het verkeer gingen de meeste opmerkingen over het
vele en zware verkeer en het te hard rijden op de
Wolfskuilseweg. Verder over het te hard rijden op de Floris
Nightingalestraat , de Kerkstraat en de Bredestraat
• Over de bouwplannen etc. gingen de meeste opmerkingen
over het terrein om Schependomlaan nr. 14/de boerderij op de
monumentenlijst, geen woningen bouwen bij het ABN terrein (Dennenstraat /H. de Keyzerstraat) geen appartementen
bij de Witte Villa, de algemene verdichting van Hees, en het
te behouden karakter van Sancta Maria
• Over het groen in Hees gingen de meeste opmerkingen over
het stimuleren van ecologisch groen, en de diverse straten
waar meer groen of het behoud daarvan gewenst is.
Alle formulieren met handtekeningen en opmerkingen zijn aan
wethouder Thielen aangeboden en na navraag hoorden we dat
we pas eind november begin december een eerste reactie hoeven
te verwachten.
Op de volgende pagina's plaatsen we de brief zoals de
vereniging die op 30 augustus uitgereikt heeft aan wethouder
Thielen.
De in het bezwaarschrift genoemde bijlage wordt niet
gepubliceerd in deze Stenen Bank.

Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Nijmegen
t.a.v. de Dienst Ruimtelijke en
Economische Ontwikkeling
Postbus 571
6500 AN Nijmegen

Datum
Onderwerp
Aantal bijlagen

30-08-1998
Bezwaarschrift tegen bestemmingsplan Hees-Heseveld
l

Geachte dame en heren,

Eind juni 1998 ontvingen wij de voorstellen van de gemeente met betrekking tot Hees en Heseveld. U begrijpt natuurlijk wel dat
wij, na de gesprekken die vorigjaar met ambtenaren van de gemeente zijn gevoerd, benieuwd waren naar de concrete uitwerking.
Naast waardering voor de uitgangspunten van het voorgestelde bestemmingsplan, maken wij ons ook enige zorgen omtrent de
concrete uitwerking van het plan. Op grond van die zorgen willen wij van deze inspraakgelegenheid gebruik maken om bezwaren
aan te tekenen tegen het voorgestelde bestemmingsplan.
Onze opmerkingen in deze brief hebben vooral betrekking op vier aspecten van het bestemmingsplan, namelijk het dorpskarakter
van Hees, de groene structuren in Hees (in combinatie met de plannen voor Park West), de uitbreiding van het aantal woningen en
de verkeersoverlast in Hees. Natuurlijk is er veel overlap tussen deze vier aspecten, maar gemakshalve hebben we ze toch uit
elkaar gehaald.

1. Het dorpskarakter van Hees
"Hees is een zeer aparte wijk door zijn gave oude dorpskern met veel mooie statige panden en zijn aantrekkelijke groenstructuur.
De wijk is gebouwd langs oude wegen en heeft een lage bebouwingsdichtheid." (bladzijde 2 van het voorgestelde
bestemmingsplan). Wij zijn het volledig eens met deze constatering. Enkele bladzijden verder echter wordt opgemerkt dat "( ... )
het oorspronkelijke dorp in hoofdstructuur niet meer herkenbaar" is. "Voorts ligt het dorp (inclusief de nieuwbouw na WO JI) niet
meer als zelfstandige ruimtelijke eenheid binnen het onbebouwde landschap. " (bladzijde 4 van het voorgestelde bestemmingsplan).
Wij zij n van mening dat het plan hier op twee gedachten hinkt: enerzijds is Hees een aparte wijk door zijn oude dorpskern,
anderzijds is het oorspronkelijke dorp niet meer herkenbaar.
Wij als vereniging willen voorkomen dat het proces van verlies van het dorpskarakter nog verder voortschrijdt. Naar onze mening
is het oude dorpskarakter in Hees nog steeds herkenbaar, maar wordt dat karakter voortdurend bedreigd. In het voorgestelde
bestemmingsplan valt met name de hoek Wolfskuilseweg/Schependomlaan ("de poort van Hees") op. Hier kom je het dorp
binnen en juist hier wordt volgens ons het dorpskarakter bedreigd. Hoogbouw past niet bij de entree van een dorp, de plannen met
betrekking tot de "Witte Villa" aan de Uranusstraat gaan uit van een hogere bebouwing dan thans het geval is.
Volgens het voorgestelde bestemmingsplan kunnen op de Wolfskuilseweg, wanneer het klooster van de Kapucijnen wordt
afgebroken, negen woningen worden gebouwd. Op de eerste plaats willen wij als vereniging weten waarop de gemeente haar
verwachting baseert dat dit klooster zal gaan verdwijnen. Op de tweede plaats willen wij weten welke visie de gemeente heeft om
op deze voor Hees belangrijke plek het dorpskarakter te behouden?
Een heel kenmerkend stukje van het dorp Hees vormt het Kerkpad, absoluut deel uitmakend van de hiervoor genoemde "gave oude
dorpskern" . Enkele jaren geleden is hier een nieuw huis gebouwd, volgens uw plannen zouden er nog vijf woningen bij kunnen.
Ook nu verwacht de gemeente kennelijk dat de bestaande tuinbouwkassen op termijn zullen gaan verdwijnen. Ook hier wordt op
geen enkele manier duidelijk gemaakt waarop die verwachting is gebaseerd. Onduidelijk blijft ook of door de bebouwing de gave
oude dorpskern gehandhaafd wordt, of moeten hier nog uitspraken over gedaan worden?
U spreekt op bladzijde 10 van "historische linten met als doelstelling o.a. vastleggen wegprofiel". Wij verzoeken u dit aan te
vullen met het Kerkpad, de Dennenstraat/dr. Biecourtstraat en de voor Hees kenmerkende dammen (Laarsedam ter hoogte van
Bredestraat, Daniëlspad t.h. v. Kerkstraat).
Tevens missen wij uw aandacht voor de monumenten in Hees. Zij staan slechts als stip op de kaart, terwijl het uw eigen
bedoeling is dat monumenten alleen in het bestemmingsplan op voldoende wijze in samenhang met hun omgeving beschermd
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kunnen worden. Die samenhang kan bij voorbeeld gevonden worden door duidelijkere uitspraken over beschermde erven te doen.
Welke status hebben die door u aangegeven erven? En mogen wij in de samenhang met monumenten ook andere erven
voorstellen?

opmerkingen geplaatst. Gezien de opbouw van de tekst voegen wij die opmerkingen en voorstellen toe als bijlage bij deze brief.
De opmerkingen en voorstellen maken overigens wel integraal deel uit van onze bezwaren tegen het voorgestelde
bestemmingsplan.

Wij verzoeken u, ter bescherming van het dorpskarakter, in het plan een verbod op kavelsplitsing op te nemen. Ter hoogte van de
Stenen Bank bevindt zich aan de Bredestraat een niet bebouwd kavel dat thans als tuin in gebruik is. Wij verzoeken u in het plan
zodanige garanties op te nemen dat hier geen verdichting kan plaatsvinden.

3. Woningbouw in Hees
"Belangrijkste uitgangspunt is behoud van de bestaande kwaliteit in Hees. Toch zullen een aantal nieuwe ontwikkelingen hiertoe
noodzakelijk zijn. In zeer beperkte mate kunnen nog een aantal woningen in Hees worden toegevoegd, daar waar bijvoorbeeld
andere (meer ongewenste) functies uit het gebied verdwijnen. Aansluiting en afstemming op de bestaande structuur is hierbij van
groot belang." (Bladzijde 6 van het voorgestelde bestemmingsplan.) Hierna tellen we dan 58 woningen/appartementen die in Hees
gebouwd mogen worden, nog los van de uitbreiding van King's Residence aan de Neerbosscheweg. Wij maken bezwaar tegen de
hier gevoerde redenering. Je kunt altijd discussiëren over de vraag of 58 nieuwe woonruimtes een "zeer beperkte mate" is, temeer
daar de afgelopenjaren al flink gebouwd is, onder andere aan de Wolfskuilseweg en de Dominicushof. Ook is het voor ons de
vraag of de woningbouwbestemmingen komen in plaats van "andere (meer ongewenste) functies". Wanneer het klooster van de
Kapucijnen wordt afgebroken, de kassen aan het Kerkpad verdwijnen en de school aan de Dennenstraat weg is, (alledrie géén
ongewenste functies!) dan kan daar woningbouw ontstaan. Dit betekent een verdichting van de wijk, juist op (het is hierboven al
gemeld) kwetsbare plekken in Hees.
In het voorgestelde bestemmingsplan wordt gesproken over "meer ongewenste functies". Zoals gezegd het klooster van de
Kapucijnen, de kassen aan het Kerkpad en de school aan de Dennenstraat zijn naar onze mening geen ongewenste functies binnen
Hees. Wij willen weten welke functies door de gemeente als "meer ongewenst" worden bestempeld en waarom dat het geval is.

2. Het groen in Hees
"Het karakter van Hees( ... ) wordt voor een belangrijk deel bepaald door het vele en oude groen dat hier aanwezig is. De nog
resterende bosgebieden, oude lanen, de grote diepe tuinen (particulier), de grote tuinen bij voormalige (sic) kloosters en instituten,
de oude kern van Hees, de aanwezige parken, sportcomplexen, volkstuinen en agrarische bedrijven zijn zeer karakteristiek voor dit
deel van de stad. Uitgangspunt is in dit bestemmingsplan dit karakter veilig te stellen." (Bladzijde 10 van het voorgestelde
bestemmingsplan.)
Wij onderschrijven deze doelstelling van de gemeente die nader wordt uitgewerkt in het bestemmingsplan en (onder andere) vorm
krijgt in het Park West. De Dienst Projecten en Grondzaken van de gemeente is over de uitvoering van het Park West met ons in
contact getreden en deze contacten worden voortgezet. Het bevreemdt ons wel dat het tijdpad van Park West en dat van het
bestemmingsplan niet gelijk loopt. In hoeverre zijn er onderdelen van het voorgestelde bestemmingsplan, die strijdig zijn met de
eerste voorstellen voor Park West? En hoe groot is de ruimte die omwonenden nog hebben om concrete voorstellen te doen met
betrekking tot het Park West? Wij nemen dan aan dat de diensten Projecten en Grondzaken en Ruimtelijke en Economische
Ontwikkeling bovenstaande zaken met elkaar gecoördineerd hebben.
Ook hier constateren wij dat de gemeente ervan uitgaat dat de nog aanwezige kloosters en instituten tot het verleden behoren. De
zinsnede "voormalige kloosters en instituten" kan naar onze mening niet anders begrepen worden. Op geen enkele manier wordt
echter uitgelegd waarop de gemeente die aanname baseert. Ons hebben daarover nog geen berichten bereikt, wellicht heeft de
gemeente op dit punt meer kennis. Indien dit zo is willen wij daarover nader geïnformeerd worden.
Graag hadden we verder antwoord op de vraag of de illegale autoboxen aan de Rivierstraat inmiddels verwijderd zijn en of het
terrein nu als "niet te bebouwen" gegarandeerd is?
Binnen de Vereniging Dorpsbelang Hees is altijd veel aandacht geweest voor het groen en de plannen met betrekking tot Park
West. Een speciale werkgroep van de vereniging heeft zich de afgelopen weken bezig gehouden met het groene karakter van het
bestemmingsplan. Het verslag van deze werkgroep is door het bestuur overgenomen. In het verslag worden voorstellen gedaan en

Wij maken dan ook bezwaar tegen het zondermeer als woonbestemming bepalen van de percelen die op dit moment bekend staan
als het klooster van de Kapucijnen aan de Wolfskuilseweg, het kassencomplex aan het Kerkpad en de Scholengemeenschap
Nijmegen-West aan de Dennenstraat Wij zien dit bezwaar in verband met de door ons eerder gemaakte opmerkingen onder 2. "Het
groen in Hees".
Uit gesprekken met Burgemeester en Wethouders, vorigjaar april, werd ons duidelijk dat de Waalsprong de druk op Hees
aanzienlijk zou doen verminderen. Onze indruk is, dat wanneer er open ruimtes ontstaan er in eerste instantie aan woningen wordt
gedacht ("Hees is als woonwijk zeer geliefd( ... )", aldus bladzijde 6 van het voorgestelde bestemmingsplan, en dat zal niet gauw
veranderen.) Hoe beperkt is de mogelijkheid tot woningbouw in Hees en wat zijn de "nieuwe ontwikkelingen" die de gemeente
noodzaken(!) tot woningbouw? Want hoe dan ook: er vindt bij verdere verdichting een verdere bedreiging plaats van het groen in
de wijk. En welke beschermende maatregelen neemt de gemeente zich voor wanneer ook grote terreinen als de tuinbouwbedrijven
aan de Bredestraat/Wolfskuilseweg of het klooster Sancta Maria aan de Bredestraat "vrijkomen"?
4. Verkeer in Hees
"Het Nijmeegse mobiliteitsbeleid berust op het stimuleren van fiets- en openbaar vervoergebruik, op parkeerbeleid en
verkeersbeheersing. " (Noot 1 op bladzijde 13 van het voorgestelde bestemmingsplan.) Voor veel Nijmegen vormt Hees een
aantrekkelijke fietsroute, op weg naar werk en naar huis of als onderdeel van een (toeristisch) tochtje. In diverse straten kan door
kinderen min of meer vrijuit gespeeld worden, waardoor ook steeds meer jongere gezinnen een woning zoeken in Hees. Een
uitstekende oplossing om de "veroudering" van de wijk Hees tegen te gaan. Al vaker is bij de gemeente aan de bel getrokken
betreffende de verkeersonveiligheid. Zo ontvingen Burgemeester en Wethouders op 15 april 1997 een petitie van aanwonenden van
de Wolfskuilseweg en een petitie van omwonenden van de hoek Daniëlsweg-Paul Krogerstraat Concrete maatregelen worden door
de ondertekenaars niet herkend. Onlangs hebben ondertekenaars nog contact gezocht met de wijkbeheerster, mevrouw Brigitte
Haarhuis. In het voorgestelde bestemmingsplan bent u voor veel Hesenaren erg vaag. Het blijft beperkt tot algemene
uitgangspunten.
Voor wat betreft het transportbedrijf Cornelissen verzoeken wij u het plan zodanig te wijzigen dat dit zeer milieubelastende bedrijf
ook inderdaad uit de woonomgeving verdwijnt. U kunt dit doen door de bedrijvenbestemming reeds nu aan het terrein te
onttrekken ten behoeve van een woonbestemming. U heeft immers ook al geen milieuvergunning verleend. Dit laatste betekent
dat er van uw kant ook op RO-gebied maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat Cornelissen met een volstrekt
verouderde vergunning zijn activiteiten kan blijven uitoefenen. In het nieuwe plan is slechts sprake van een "streven" via een
wijzigingsbevoegdheid. Dit laatste is bovendien in strijd met de harde toezeggingen (waarvan het niet verlenen van een
milieuvergunning een concrete vertaling is!) die al in het verleden aan de bewoners zijn gedaan.
Wij vragen de gemeente, eventueel in gesprekken met bewoners, in het bestemmingsplan aan te geven wat de concrete doelen zijn
ten aanzien van de verkeersonveiligheid en vervolgens aan te geven op welke wijze en termijn de gemeente die doelen vorm denkt
te geven. Met name gaat onze aandacht uit naar de exacte ligging en bestemming van de langzaam-aan-verbindingen.

Landbouw verdwUnt ....
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Tenslotte nog het volgende.
Op bladzijde 17 stelt u dat een akoestisch onderzoek naar industrielawaai niet verricht is omdat er geen nieuwe situaties aan de
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orde zijn. Wij verzoeken u toch om een dergelijk onderzoek uit te (laten) voeren omdat de geluidsbelasting vanwege het
industrieterrein de laatste jaren eerder toe- dan afgenomen is en daar in RO-opzicht adequaat op ingespeeld moet worden. Verder
vinden wij het vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt ongewenst dat u bebouwing wilt toestaan op plaatsen (bladzijde. 17)
waarvoor een HGW-procedure gevolgd moet worden. Deze gebieden behoren van bebouwing uitgesloten te worden. Wij zouden
graag een kopie ontvangen van het verrichte akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaL

Kerst-info
Vieringen in de kerk van St.-Antonius Abt.

Wij hebben als vereniging onze visie ook voorgelegd aan de bewoners van Hees. Bij deze brief zijn 230 formulieren gevoegd
waarop inwoners van Hees bezwaar maken tegen het voorgestelde bestemmingsplan. Zij doen dat op persoonlijke titel. Voor het
gemak zijn de formulieren door de vereniging verzameld. Natuurlijk zijn wij bereid tot nadere toelichting en een gesprek met de
gemeente.

Kerstavond 24 december:

21.30 uur:

Plechtige Nachtmis met zang van het Gemengd Koor
onder leiding van Ton de Waal.

Hoogachtend,

1ste Kerstdag 25 december:

11.00 uur:

Eucharistieviering met kerstliederen en muziek.

2e Kerstdag 26 december:

11.00 uur:

Eucharistieviering met kerstliederen.

L. Janssen,

voorzitter,

Op de eerste Kerstdag is de kerk 's middag open van 15.00-17.00 uur voor bezichtiging van de kerststal.
Dit is vooral bedoeld voor de allerkleinsten, samen met hun ouders- grootouders. [uiteraard is iedereen van
harte welkom.]

A. Verbeme,
secretaris.

Oudejaar 31 december:

19 00 uur:

Oudejaarsviering met zang .

Nieuwjaarsdag 1 januari:

11.00 uur:

Eucharistieviering met kerstliederen.
Na afloop van deze viering is er in het kerkgebouw gelegenheid
om elkaar een goed jaar te wensen.

Vieringen in de Petruskerk.
Kerstavond 24 december:

18.30 uur:

Kerstsamenzang, met het kinderkoor van "de Lanteeme",
voor de hele buurt en voor alle gezindten.
Georganiseerd door de kerknevendienst werkgroep van de
Petruskerk. Speciaal voor kinderen vanaf een jaar of 7.

GEZOCHT
Ie Kerstdag 25 december:

10.00 uur:

Kerstmorgendienst

enthousiaste volleyballers M/V
C.d.V

Voor recreatief, gezellig en semi-fanatiek sportclubje; gemengd en 30+

We spelen elke maandagavond van 21.30 tot 23.00 uur in het sportzaaltje naast de Lanteemeschool
(ingang Florence Nightingalestr.)
Kom gerust eens kijken of bel voor meer informatie:

Q

Jan Brauer, Bredestraat 28, tel: 3785682

Orfhopedagogid Advie16ureau

\A

Anne de Bondt, Bredestraat 95, tel: 3783808

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

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).
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Rondleiding "St. Josefklooster"
Een Slingertouw is open in de kerstvakantie
Heel wat kinderen kennen de inloop in techniekontdeklokaal 't KAN al.
Elke woensdagmiddag experimenteren en knutselen van half twee tot half vier
voor f 7.50 met Nijmegen Pas f 5.'
In de kerstvakantie is er vast wel een dag om lekker aan de slag te gaan .
Technieklokaal 't KAN is open op
maandag
21
dinsdag
22
woensdag
23
van 10 tot 12 en van half 2 tot half 4
...
,
maandag
28
...
dinsdag
29
woensdag
30 december

'()"" -

We gaan met een thema aan de slag: Kerstlichtjes

di9

Natuurlijk is het handig om je van te voren op te geven. Bel 024 - 373 371 6.
Het kost f 7.50 en met Nijmegen Pas f 5.-.
Je verjaardag vieren in het technieklokaal in de kerstvakantie?
Gezellig en er is veel te doen. Maak wel even een afspraak.
Verjaardagsfeestjes worden in de tijd van de inloop gegeven .
Dus:
maandag tot en met woensdag
10 - 12 en 13.30- 15.30 uur.

Foto E.B.

RondleidinR St. Joze fklooster

Woensdag 11 november werden de belangstellenden in de middag verwacht, die zich hadden opgegeven voor de rondleiding door het
klooster. De belangstelling was groot, het aantalleden die zich had in eerste instanti e hadden opgegeven was ruim boven de 50
mensen.
Na een vriendelijke ontvangst met koffie en cake werden wij welkom geheten door pater van Beek. Wij zaten die middag met 37 leden
die in groepjes van 7 werden verdeeld. leder groepje had een begeleider die ons als gids door het gebouw leidden. Wat opviel was de
openheid van de begeleiders waarmee wij in de gelegenheid werden gesteld om bijna elk vertrek te mogen aanschouwen. Het weer was
fris maar droog zodat diverse groepjes ook nog een kleine wandeling door de tuin maakten en het gebouw aan de achterzijde konden
bewonderen. Voor velen was dit een unieke gelegenheid om dit klooster eens van dichtbij te mogen bewonderen.

In het nieuwe jaar gebeuren er weer leuke en span nende dingen:
* een interessant bouwproject
* de uitvoering van de musical door en voor kinderen
* niet te vergeten : elke week inloop in het technieklokaaL
* computeren
* stenen en mineralen

Het enthousiasme van zowel de begeleiders als de leden was groot en ik vond het persoonlijk een zeer geslaagde middag. Na afloop is
er nog een leuke attentie verstrekt aan de leden in de vorm van een foto van het klooster.

Let op de krant en op onze affiches: daar staat het in!
Informatie en inschrijven: 024 - 373 371 6.

Voor belangstellenden is deze foto tegen kostprijs te verkrijgen op het redactieadres.

Stichting Een Slingertouw
Fl. Nightingalestraat 1
(vlakbij zwembad West)
Nijmegen

E.B.

ERGOMAGNETIC"LIN E1~.>~
1 ,~/
DE NIEUWE FIETSTRAIN ERS VAN TUNTUR I

De n1euwe fietstramer-ergometers van Tunturi helpen
uw corc1t1e. JUISt nu op peil te houoen.
De electronische mon1tor en hartslagmeter meten
nauwkeung uw voortgang. mot1veren en maken
thuistra1nen plezieriger en eHect1ever dan ooit.
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TUNTURJ~
Firslin fllness

Een verbinding tussen
zorg, wereldoriëntatie,
opvang en dienstverlening
aan kinderen
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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:

L.W.P. Janssen (Voorzitter)
Ananasstraat 1
6543 ZH
Tel. 3734800

Ananasstraat 3
6543 ZH Nijmegen
Tel. 3774047

A. Verberne (Secretaris)
Ananasstraat 19
6543 ZH
Tel. 3786068
E.M. Beuroer (Penningmeester)
Ananasstraat 3
6543 ZH
Tel. 3774047
G.C.M. van Zijll de Jong-Lodenstein (Bestuurslid)
Meloenstraat 22
6543 ZG
Tel. 3771125
H. Bleeker (Bestuurslid)
Energieweg 19
6541 cw
Tel. 3773765

Redactieleden:
E.M. Beuroer
C.J. de Vries
L.J. Janssen
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 22 februari
1999 op het
redactieadres:
Ananasstraat 3
6543 ZH Nijmegen
Half maart
verschijnt het
volgende nummer
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TIINN, WilS EN Nll/11 MET PI.EZ/EII
De Stenen Bank.
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