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Wijziging in het bestuur
Mieke Welsehen-de voorzitter van ons bestuur- heeft besloten per direct
haarvoorzitterschap en bestuurslidmaatschap te beëindigen. Persoonlijke
overwegingen spelen daarbij een rol; met name doorverschillen in stijl en
opvattingen ("incompatibilité des humeurs") is samenwerken met de overige
bestuursleden te moeilijk geworden. Om binnen de vereniging geen onbestuurlijke situatie te creëren, heeft zij besloten afte treden. Het spreekt voor
haar welvanzelf dat zij lopende werkzaamheden goed za I overdragen. Na
rijp beraad is besloten dat vanaf nu secretarisTon van Seters in iedergeval
tot de eerstvolgende jaarvergadering het voorzitterschap zal waarnemen.

Herinrichting sportpark
Oscar Carréstraat

Mieke wenst het bestuur succes en het bestuur bedankt Mieke voor haar
grote inzet voor bestuur en vereniging.
Het bestuurdoet hierbij een oproep om u aan te melden als kandidaatbestuurslid. Hierover kunt u contact opnemen met de voorzitter a.i./secreta ris 024-3770765 (voicemail aanwezig).

Over Pari< West gesprol<en ...
Door: Mieke Welsehen

Inmiddels is de werkgroep Park West actief betrokken bij de herinrichting van
de randen van het Kometenpark en van het Daniëlspad . Het lijkt erop dat dit in
redelijke eenstemmigheid voor elkaar gaat komen: er komt meer en gevarieerd
bloeiend spul aan de randen van het park. En het Daniëlspad wordt in ieder
geval open en veiliger en qua aanplant interessanter.
Herinrichting Sportpark naast Overal

bedoeld om het zicht op de bedrijven weg te halen. Wij

De herinrichting van het sportpark Oscar Carréstraat

hopen dat de aanpassingen toch een opknapbeurt voor het

is al begonnen: eromheen wandelpaden en op de hoek

gebied gaan betekenen.

I nd ustrieweg/ OscarCarréstraat een groot nieuw toegevoegd stuk Park West. Wij hebben U al eerder gemeld

Paddenpoel en kassen

dat de werkgroep, althans voor Hees, niet blij was met

Ook de paddenpoel aan de Bredestraat wordt dit najaar

deze plannen. Maar het gaat zo a Is het gaat: de Raadvan

nog onderhanden genomen. Over de kassengebieden is

Nijmegen heeft het nu eenmaal zo besloten. In het kort

ondertussen nog steeds geen (positief) nieuws te melden.

komt het er op neer dat vanuit de gemeentelijke afdeling

Kort samengevat komt het er op neer dat wij er bij de

sport ,de gehele herinrichting van het sportpark Oscar

gemeenteraad hebben aangedrongen dat de vrijkomende

Carré, ter hand wordt genomen. De Vereniging is niet

gebieden worden toegevoegd aan het park, conform oude

betrokken bij de ze herinrichting. We hadden datgraag

afspraken metBen W daarover. We kregen positiefgehoor

gewild natuurlijk. Nu maar afwachten dus. Wel hebben we

van de raad. Het is nu wachten op de onderhandelingen

eerder ideeën aangeleverd over een mogelijke groene wal.

met de eigenaar over bestemmingsplanwij zigingen naar

Met name over de omzoming van het sportpark, vooral

groenbestemming.
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Over de vrijwilligers
De werkgroep Park West heeft inmiddels een aantal per-

Heese Kalender 2009

Door: Mieke Welsehen

sonele wisselingen ondergaan en bereidt zich voor - nu
de inrichting van Park West feitelijk bijna gereedis-om
terug te keren naar de "oude "taak: het groen in onze wijk

Voor deN ijmeegse stadswijkkrant in het kader van

Maar denk ook aan de heel actieve Stichting Cultuur

bewaken en beheren en voortdurend te overleggen met

het Lokaal Compliment gaven we een indruk van de

Criterium, van Bert Bloo: een kleine zeer actieveclub die

de gemeente, de wijkmanager en wijkbeheerders. Daarbij

mensen die in onze omgeving aan de bak gaan, die

concerten, tentoonstellingen en Bach -cantates organi -

kan ook deze werkgroep natuurlijk altijd nieuwe en jonge

door weer en wind en met groot enthousiasme vrij -

seert in de Petruskerk. Bij die concerten zijn ook weer vrij -

Vrijdag9januari 19.00-22.00 uur
Nieuwjaarsreceptie voor de bewoners van Hees in de
Petrus kerk, Schependomlaan 85 met muzikale omlijsting.

leden gebruiken. Dus: gaan u de bomen en het park dat

willig in de leefomgeving actiefzijn.Ja vrijwilligers,

willigers actiefin organisatie en catering. En wat te zeggen

door onze wijk slingert, ter harte en wilt u zich bemoeien

je kunt er niet genoeg van om je heen hebben! Ook in

van de vrijwilligers die werken bij de Stichting Overal aan

met het behoud van hetgroene karaktervan Hees? Sluit

Hees.

2009

de Bredestraat: 35 mensen werken daar en de opbrengst

Zondag 25januari 16.00 uur

gaat naar goede doelen in derde wereld - landen. Zo waren

Zondagmiddagmatinee in de zaal bij Sancta Maria

Hees is een wijk waarvan je op het eerste gezicht denkt dat

ook in het grote oude klooster Sancta Maria jarenlang

Bredestraat.

er geen grote problemen zijn. Waarvan je in de stadsmo-

vrijwilligers actief, voordat het werd overgenomen door

nitor kunt lezen dat het gemiddeld inkomen van de bewo-

lriszorg.

u dan aan bij deze werkgroep; we hebben uw hulp hard
nodig.

Voorlopige lijst van activiteiten in

Donderdag 23 april2o.oo uur
Algemene LedenvergaderingVereniging Dorpsbelang Hees

ners zeker boven het stadse gemiddelde ligt. Waar nog veel

Pin I< Sweater:

grote villa's en kloosters verscholen liggen in het groen;

Maar natuurlijk ook in de kerken van Hees en in de scholen:

meewerken aan kunst in de wijk

waar het dorp nog voelbaar en zichtbaar is. Het eerste

vele vrijwil Iigers dieprogram ma's voorkinderen "draaien"

gezicht bedriegt in deze: onder het vredige groen gaat een

en druk zijn in medezeggenschaps-en ouderraden. Dat

Zaterdag njuli 20.00 uur

borrelendverenigingsleven schui I. Er zijn erg veel actieve

is overal zo, maar dus ook zeker in het rustig ogend dorp

Midsummernightconcert in Park West op het veldje bij de

wijk. Die kunstenaar gaat met belangstellenden uit de wijk

bewoners druk bezig met hun onbetaalde inzet voor Hees,

Hees ...

ingang van de Volkstuinen aan de Wolfskuilseweg

aan de slag om een wijk- kunstwerk te maken. Dit kunst-

voor het behoud van niet alleen het groen, maar ook de

Kortom, schijn bedriegt. Overal kunjezevinden in Hees, de

werk kan variëren van een videofilm, een schilderij of col -

sfeer en het leefklimaat in dit voormalig dorp.

Het Pink Sweater project koppelt kunstenaars aan een

lage, beeldhouwwerk of zelfs tot een lied/ muziek uitvoe-

in de Petruskerk

mensen die belangeloos grote in zet plegen om in de wijk

Zaterdags september16.oo-2o.oo uur

een fijn en prettig leefklimaat te behouden. Die onderlinge

Dorpsfeest Hees in de tuin van de Petruskerk

ring of compositie. Alles is mogelijk. De producten worden

De Vereniging Dorpsbelang Hees, met een dekkingsgraad

saamhorigheid kweken en gewoon ook leuke dingen voor

in 2009 zowel tentoongesteld in etalages, als in een grote

van 50% (550 leden, is ongeveer de helft van de huishou -

elkaar te krijgen.

Ba eh cantates in de Petruskerk op de tweede zondag van

happening gepresenteerd en vormen zo een beeld van

densin Hees), is buitengewoon actiefin de belangen -

onze stad en de wijken . Deze manifestatie, vanafmei 2009,

behartiging voor Hees. Dat is nodig want er wordt alom

de maand om 19.30 uur in de Petruskerk.

heet Nijmegen Visueel. Wij doen graag een beroep op

geknabbeld aan dat dorpse leefklimaat. In werkgroepen

Ongetwijfeld slaan we in dit artikel mensen en organisa -

Zondag njanuari

enthousiaste wijkbewoners : doet U mee? Aanmelden kan

richten zo'n 35 vrijwilligers zich op Ruimtelijke Ordening

ties die vrijwilligers 'in dienst hebben' over. Dat kan niet

Bach cantate BWV 32 Liebster jesu, me in Verlangen

Hulde voor de stille werkers

het secreta ria at vanVereniging Dorpsbelang: tel: 3770765.

en Milieukwesties. Dat is ook wel nodig: er wordt veel

anders: mantelzorgers en individuele vrijwilligers ken-

Zondag 8 februari

De kunstenaarvoor Hees is Mieille Ligterink

gebouwd en Hees is omsloten door industrie en verkeers-

nen we wel, maar zij zijn over het algemeen bescheiden

BWV 144 Nimm, was dein ist, und gehe hin

(www.mireilleligterink.nl) Voor meer informatie over het

aders. Ook actief is men met Groenbehoud en -beheer en

en on zichtbaar en doen vaak in stilte hun werk. Wat als

Zondag 8 maart

project: www.nijmegenvi sueel.nl

met de historie van Hees en de verslaglegging van verleden

deze sociale netwerken eens zouden wegvallen? Denk

BWV 159 Se het, wir gehn hinauf gen jerusalem

en heden in een prachtig wijkblad : de Stenen Bank.

aan de ouders die voor de sportclubs elk weekend rijden

Zondag 12 april {Pasen)

met de jeugdtea ms. En de overblijfmoeders en voorlees-

BWV 6 Bleib bei uns, dennes wil I Abend werden

stem op Bert Bloo
als Cultureel Burgervan hetjaar

vaders, die hun spaarzame vrije tijd in zette n op scholen.

Zondag 10 mei

Dorpse taferelen en clubs
Maar ookcultuur en feesten, typisch dorpse eigenaar-

Wijkbewoners die vlechtheggen onderhouden een paar

BWV 108 Es i st euch gut, dass ich hingehe

maal per jaar. En dan zwijgen we nog over de kerkge-

Zondag 14juni

digheden, worden door vrijwi 11 igersgeorganiseerd en

meenteleden en parochianen die zieken bezoeken. Als die

BWV39 Brich dem Hungrigen dein Brot

heeft genomineerd voor de verkiezing Cultureel Burger

uitgevoerd. Zo is er een jaarlijks openluchtconcert; een

nijvere werkers allemaal zouden wegvallen, dan zou de

van hetjaar 2008, georganiseerd door InterArt Den Haag.

dorpsfeest in september; een boomfeest voor kinderen; en

maatschappij echt volledig in za kken! HULDE dus aan al

Op de website, kunt u lezen dat de vereniging Bert Bloo

Culturele manifestaties in de Petruskerk.

Bert is immers onvermoeibaar actief op het culturele vlak.

er komen matinees op zondagmiddagen. Dit zijn activi-

die mensen die vaak ongezie n en in stilte veel werk verzet-

De organisatie is in handen van de Stichting Cultuur

Denk maar aan zijn Stichting Cultuurcriterium, de Bach-

teiten vanuit de Vereniging Dorpsbelang Hees. Daarnaast

ten vooronze wijk!

Criterium.

Cantates en tentoonstellingen die hij organiseert in de

zijn er vele andere organ isaties, die vrijwillige inzet voor de

Zaterdag 21 en zondag 22 februari

Petruskerk en in andere Gelderse kerken. Zijn inzet voor

bewoners, soms ook wijkoverstijgend, leveren. Teveel om

Zaterdag 16 en zondag 17 mei

onze wijk is van grote betekenis en het bestuur acht een

op te noemen, maarge zonde sportverenigingen als Blauw-

Zaterdag 12 en zondag 13 september

eerbetoon voor Bert duidelijk op z'n plaats. Daarom nomi -

Wit en Ten nisvereniging Tachys zijn sprekende voorbeel -

Zaterdag 21 en zondag 22 november

neerden wij hem voor de ze verkiezing. Bij het ter perse

den.

'

gaan van dit nummer was de uitslag nog niet bekend.
Meer informatie op www.n ieuwcultureelburgerschap.nl.
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Berichten van
de w erkgroep SOCU
Door: Mieke Welsehen

Bestemmingsplan Stadsbrug
Door: Ton van Seters

Deze relatiefnieuwe werkgroep richt zich op activiteiten
en evenementen ter versterkingvan de leefbaarheid in de

Het Bestemmingsplan Stadsbrug en Energieweg tussen

wijk Hees. Zo is de werkgroep betrokken bij de organisa -

Neerbosscheweg en Industrieplein is op 23 april2oo8 door

tievan feesten, zoals het wijkfeest en bij evenementen,

de Gemeenteraad van Nijmegen goedgekeurd.

zoals hetjaarlijks Open Iucht concert in de zomer en de

Op 23juni 2008 heeft de Vereniging Dorpsbelang Hees

nieuwjaarsreceptie op gjanuari a.s. De werkgroep wil ook

een brief naar Gedeputeerde Statenvan Gelderia nd

graag meervoordejongeren in Hees organiseren: voorde

gestuurd met daarin onze bedenkingen tegen dit plan.

kleintjes is de boomfeestdag een goede gelegenheid. De

Op 14 november 2008 ontving de vereniging een brief

activiteiten van de werkgroep variëren van organiseren,

van Gedeputeerde Staten met daarin een zeerteleurstel-

inclusiefwerving; catering; programmeren; subsidies aan-

lend antwoord . Bij alle bedenkingen wordtverwezen

vragen en contacten leggen; tot het feitelijk ondersteu -

naar de weerlegging van de zienswijzen door de Raad van

nen en helpen bij het opbouwen en inrichten van feesten

Nijmegen (februari 2008) of er worden andere argumenten

en evenementen. Daarvoor zijn veel handen nodig. Dus:

aangevoerd om de bedenkingen te weerleggen . De provin-

buurtbewoners die graag activiteiten organiseren of heel

cie ziet ondanks de bezwaren van 23 reclamanten (waar-

geïnteresseerd zijn in cultuuren/ofeducatievoorjong

onder onze vereniging) geen aanleiding om wijzigingen

en oud, meld u zich alstublieft aan. Of kent u iemand die

in het plan aan te brengen en keurt het ongewijzigd goed.

interesse heeft, geefhet door. Laten we ons samen sterk

De enige manier om nu nog iets gewijzigd te krijgen is via

maken voor een nog leefbaarder Hees! Aanmelden kan

een beroepsprocedure bij de Raad van State. De vereniging

bij: Ellen Hoogveld, tel: 373 33 61 of bij het verenigingsse-

gaat zich hierover nu beraden en in de volgende Stenen

cretariaat: 377 07 65

Bank zullen we u hierover nader informeren.

Matinee en jongeren
De activiteiten van de werkgroep worden binnenkort uitgebreid met de organisatie van matinees op de zondag
middag: wellicht in samenwerking met de jongeren van
Sancta Maria, worden dan aangeklede borrels georganiseerd, rondom een thema, met lezingen of een muziekvoorstelling.

Dura Vermeer,
Asfa ltcentra le Energiew eg
Door: Ton van Seters

In het vorige nummervan de "Stenen Bank" hebben wij
gemeld dat de Vereniging Dorpsbelang samen met MOB en
Leefmilieu een bezwaarschrift tegen de productietoename
bij Dura Vermeer had ingediend bij Gedeputeerde Staten
van de provincie Gelderland. Op 2 september j.l. hebben we
onze be zwaren nader kunnen toelichten in een hoorzitting
op het Provinciehuis. Desondanks hebben Gedeputeerde
Staten besloten om onze bezwaren ongegrond te verklaren. De volledige tekst van de afwijzing kunt U vinden
op onze website (www.dorpsbelanghees.nl.) Inmiddels
is besloten om tegen afwijzing beroep aan te tekenen bij
de Raad van State. Johan Vollenbroek van MOB zal o.a.
namens de Vereniging Dorpsbelang als deskundige het
beroepschrift opstellen.
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