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Van de verzengend hitte in de drup! We schieten gelijk door in de herfst. Tijdens de hitte zuchtten veel 

jonge planten in onze mooie parken en verloren toen al hun bladeren. Hadden ze niet wat meer zorg 

mogen hebben? Verder aandacht voor de visie van de vereniging op de Stadsbrug en de ontwikkeling 

rond ROC en Sancta Maria. Ook stukjes Heese historie natuurlijk: de oudste tekst van Hees werd opge

diept en noteer 27 oktober alvast in uw agenda: oude filmpjes over Hees en Neerbosch door Nijmegen 

Blijft in Beeld gepresenteerd in de Petruskerk. 

Groepsfoto uit1964, 
toen één van de 
paters als missionaris 
naar Indonesië ver
trok. 

door: Jacques de Vroom en 

Kapucijnen in Hees: een terugblik 
Op 30 juni van ditjaar sloot de laatste pater kapucijn de zware toegangsdeur 
van het klooster aan de Wolfskuilseweg. ln 2005 was de kloostergemeenschap 
gekrompen tot zeven personen. Vijfvan de zeven paters waren de tachtig gepas
seerd. Een voortzetting van de bewoning aan de Wolfskuilseweg leek niet meer 
mogelijk. Het klooster moest worden opgeheven. Op 30 juni was het zover. 
Het einde van 75jaar paters kapucijnen in Hees. Een beknopte terugblik1 . 

De geschiedenis van de kapucijnen in Nijmegen begint 

in de zeventiende eeuw. In 1591 had Prins Ma u rits de 

stad Nijmegen definitiefop de Spanjaarden veroverd. De 

nieuwe machthebbers waren protestant en de katholieke 

inwoners van Nijmegen werd iedere vorm van openbare 

godsdienstuitoefening verboden. De katholieke kerk 

ging ondergronds. Zielzorg en de toediening van sacra 

menten met name eucharistie-vieringen konden alleen 

nog in het geheim in particuliere huizen plaatsvinden. 

De clandestiene zielzorg werd uitgeoefend door enkele 

patersjezuïeten èn kapucijnen. Vanafl633 waren er drie 

kapucijnen 'ondergronds' in Nijmegen aan het werk. Uit 

veiligheidsoverwegingen moest er vaak van locatie gewis-

seld worden . Als plaats voor geheime eucharistievierin

gen fungeerden regelmatig bierbrouwerijen. De meeste 

Nijmeegse bierbrouwers, er waren er nogal wat in die tijd, 

waren katholiek gebleven. In verschillende brouwerijen 

waren speciale ruimtes met geheime deuren en aparte 

toegangen ingericht. Men moest zeer behoedzaam te 

werk gaan om aan de waakzaamheid van de stedelijke 

protestantse politie te ontsnappen. 

Diepe indruk hebben de kapucijnen gemaakt bij de 

Nijmeegse pestepidemie van 1634. Bij die epidemie werd 

de Nijmeegse bevolking gehalveerd. Het inwonertal van 

12.000 bewoners we rd gereduceerd tot 6ooo personen. 

De kapucijner 'missionarissen' hebben alles gedaan om 

1 Dit artikel is gebaseerd op een herinneringsboekje van pater Sjef van der Horst, getiteld Vijfenzeventigjaarminderbroeders kapucijnen in Nijmegen: 1931-2006 
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pestlijders bij te staan. Ze verpleegden ze, verbonden hun 

wonden, stonden de stervenden bij, legden ze af en zorg

den voor een passende begrafenis. Verschillende kapu

cijnen werden zelf ook het slachtoffer van de pest. Een 

protestantse arts, zelf ook actief betrokken bij de pest in 

Nijmegen, schreef een a a nta I jaren later een verslag over 

de pest in onze stad. Deze arts, Ysbrand van Diemerbroeck, 

had ook enkele kapucijnen als pestdokter behandeld . 

In zijn studie schrijft hij over de rust en blijmoedigheid 

w aa rmee deze paters de dood tegemoet traden. Ze bleken 
alle vrees voor de dood door de blijde hoop op een beter leven 
geheel en al te hebben afgelegd. Die houding maakte diepe 

indruk op de protestantse arts. Subtiel merkt hij na boven

staande constatering op: Niet allen die de vreugde van het 
Eeuwig Leven prediken, haasten zich om deze te bereiken. 
In 1644 trokken de kapucijnen zich terug uit Nijmegen. 

Aan de terugtrekking lag een machtsconflict in Rome ten 

grondslag. Het conflict ging over wie de leiding had over 

paters 'missionarissen' in gebieden als de Nederlandse 

republiek. Vielen zijqua jurisdictie onder de wereldlijke 

geestelijkheid, met name de bisschop, of waren zij primair 

afhankelijkvan hun klooster-oversten? Een kleinzielige 

machtsstrijd, voor een toeschouwervan vier eeuwen later. 

De machtsstrijd betekende het einde van het verblijfvan 

kapucijnen in Nijmegen. Het zou drie eeuwen duren voor 

ze er zouden terugkeren. 

VESTIGING IN HEES 

In 1931 huurde de orde van de kapucijnen een huis in de 

Van Oldenbarneveltstraat en richtte het in als een klein 

klooster. In een briefaan alle kapucijnenkloosters in 

Nederland had de leiding van de Nederlandse provincie 

uitgelegd waarom er in Nijmegen een klooster moest 

kom en. ledereen zal overtuigd zijn van de wenselijkheid 
om in de universiteitsstad een eigen huis te hebben, schreef 

men. De stichting van de Nijmeegse katholieke univer

siteit in 1923 was een belangrijke stap vooruit binnen de 

katholieke emancipatie. Ook voor geestelijken van kloos

terordes bood de nieuwe 'eigen' universiteit interessante 

perspectieven. De stichtingvan een katholieke universiteit 

heeft indirect ook geleid tot een stichting van heel wat 

kloosters in Nijmegen. Al gauw bleek het huurhuis in de 

Van Oldenbarneveltstraat niet te bevallen. Men ging op 

zoek naar een bewoning die als meer volwaardig 'klooster' 

zou kunnen functioneren. In 1934 vond men een geschikte 

locatie, de Witte Villa aan de Schependom laan, een pand 

uit1861. ln een bulletin uit 1934 wordt opgemerkt: Het 
geheel is meer dan een hectare groot, en ligt op een goed kwar
tier afstand van het station. Het huis biedt ruimte voor een 
kapel, re fter. spreekkamers, bibliotheek en verschillende cellen. 
Het is voorzien van centra le verwarming. 
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De kapucijnen waren de derde bewoners van de Witte 

Villa. De eerste bewoner die het in 1861 bouwde had het 

de naamjachtlust gegeven. In 1911 werd het pand verkocht 

aan de familie Wieseman. De nieuwe eigenaars renoveer

den het grondig en veranderden de naam in Tandjong Tirto. 
Een naam die duidelijk maakt waar de familie Wieseman 

kapitaalkrachtig was geworden. 

Als de kapucijnen het huis in 1934 kopen, wordt het 

opnieuw verbouwd. De opening in datzelfde jaar was 

weinig feestelijk. De paters hadden graag een openbare 

kerk aan het nieuwe klooster verbonden. Daarwerd echter 

een stokje voor gestoken door Mgr. Diepen, de bisschop 

van Den Bosch. Die wilde niet dat het nieuwe klooster op 

de een of andere wijze de wereldlijke geestelijkheid zou 

kunnen beconcurreren. Tussen 1644 en 1934 was er niet 

veel veranderd. De kleingeestige opstelling van de Bossche 

bisschop had vergaande gevolgen voor de plaats van de 

paters kapucijnen in Hees. Als aan het nieuwe kloostereen 

openbare kerk en enige vorm van zielzorg zou zijn verbon 

den, zou dat ongetwijfeld geleid hebben tot veel concreet 

contact met de bewoners van Hees. Nu was het vooral een 

woonhuis vooruniversiteitsstudenten en opvanghuis voor 

zieke en hulpbehoevende kapucijnen. De teleurstelling van 

de paters was zo groot dat de opening op 27 april1934 geen 

feestelijk karakter kreeg. 

De orde van de kapucijnen is een afsplitsing van de 

Franciscanen. Sint Franciscus, die stierfin 1226, stichtte 

de orde van de minderbroeders, de Eerste Orde, en inspi

reerde zijn tijdgenote, Cl ara van Assisi, tot het stichten van 

een vrouwelijke pendant, de orde van de Clarissen, ook 

wel Tweede Orde genaamd. Tenslotte ontstond er nog een 

Derde Orde, een lekenorganisatie. De leden van deze orde 

bleven zoals dat heet in de wereld, legden geen klooster

geloften af maar wilden wel serieus leven in de geest van 

Franciscus. De kapucijnen staken veel energie in begelei 

ding en stimulering van de Derde Orde. Ze organiseerden 

o.m. vieringen, congressen, verdiepingsdagen en begeleid 

den ook het sociaal en caritatiefwerk van de Derde Orde. 

Er groeide behoefte aan een landelijk Derde Orde-huis. 

Daartoe werd, ook in 1934, HuizeRivo Torto, gelegen aan 

het begin van het Kerkpad, aangekocht. De naam Rivo 

Torto was ontleend aan de benaming van een van de eer

ste verblijfplaatsen van Franciscus en zijn medebroeders. 

Rivo Torto was bedoeld als cursushuis voor leden van de 

Derde Orde (ook wel tertiarissen genoemd) en als landelijk 

administratiefcentrum voor het Derde Orde-werk. De ziel 

zorg die de bisschop van Den Bosch verboden had, kon op 

deze maniertoch gestalte krijgen . Het bloed kroop waar 

het niet gaan kon. HuizeRivo Torto heeft gefunctioneerd 

tot 19s8. Toen werd het secretariaat van de Derde Orde 

verplaatst naa r Udenhout en de vestiging in Hees van de 

hand gedaan. 

NIEUWBouw AAN DE WoLFSKUILSEWEG: 1960 

Eind jaren vijftig was men steeds minder gelukkig met 

De Witte Villa als kloostercomplex. Het gebouw was nooit 

als klooster gebouwd en was ook te krap voor bewoning 

van een kleine twintig personen. De Nijmeegse architect 

Emile Estourgie werd gevraagd een ontwerp voor een nieuw 

klooster op paper te zetten. Het klooster zou gebouwd 

moeten worden in de eigen kloostertuin. De hoodftngang 

moest aan de Wolfskuilseweg komen te liggen. In augustus 

1960 was de nieuwbouw gereed. Het nieuwe klooster aan 

de Wolfskuilseweg had een strakke sobere gevel gekregen. 

In overleg met de architect was heel bewust gekozen voor 

soberheid. Kapucijnen noemen zich niet voor niets min
derbroeders. 'Eenvoud' is een van de basisprincipes van de 

franciscaanse spiritualiteit. 

Het oude klooster aan de Schependomlaan moest dienst 

gaan doen als juvenaat, een huis voor de opleiding van 

broeders. Broeders zijn klooster! in gen die niet tot priester 

zijn gewijd en traditioneel allerlei huishoudelijke taken 

verrichten. De bewoners van het juvenaat, juvenisten, 
genaamd, volgden een vakopleiding aan een reguliere 

school in Nijmegen. De 'Villa' in de Schependomlaan was 

feitelijk een internaat. Toen in de jaren zestig er wel regel 

matig bewoners bleven komen, maar geen van die bewo

ners er meer voor koos ookdaadwerkelijk broederte wor

den, begon men te twijfelen aan de zin van het internaat, 

dat toch een kweekvijvervoor roepingen wilde zijn . In 1969 

besloot men te stoppen met het juvenaat. Het gebouw 

werd verhuurd aan Philips. Philips ging het gebruiken als 

onderkomen voor Spaanse gastarbeiders. In 1972 werd het 

gebouw met een gedeelte van de tuin verkocht. De kapu 

cijnen hadden er3sjaargewoond. 

SOCIAAL WERK 

Met hun klooster in Hees hadden de kapucijnen een domi 

cilie in de stad van de katholieke universiteit. Er hebben 

ook vele jaren paters gewoond dieaan de universiteit stu

deerden. Een van hen werd ook hoogleraar aan diezelfde 

universiteit. Professor Zacharias wasinde jaren vijftig en 

zestig een landelijk bekend slavist. Toch zijn kapucijnen 

anders dan bijvoorbeeldjezuïeten en dominicanen tra 

ditioneel geen orde van intellectuelen. Het meerdirecte 

pastorale en socia Ie werk heeft hen a !tijd meer getrok

ken. Een goed voorbeeld hiervan is het zogeheten Don 
Bosco-werk. In 1946 werd een katholieke stichting in het 

leven geroepen onder de naam Don Bosco. In de officiële 

stichtingsacte werd als sociaal doel de opheffing van de 

Nijmeegse asocialejeugd genoemd. Er moesten wijkhuizen 

komen in zogeheten volkswijken. In iederwijkhuis zou 

een wijkteam onder leiding van een geestelijke, een aal 

moezenier, aan de slag moeten gaan. De Nijmeegse paters 

kapucijnen zouden de aalmoezeniers leveren. De Wolfskuil 

was de eerste wijk waar het Don Bosco-werk van start 

ging. Een oud zeepfabriekje, gelegen aan het begin van 

de Oude Graafseweg, werd ingericht als wijkhuis. Al snel 

volgde de Krayenhofflaan . ln 1949 waren er in Nijmegen 

al vijf vestigingen. Het Don Bosco-werk werd bestuurd 

door een comité onder voorzitterschap van de deken van 

Nijmegen. ledere wijk beschikte over een aalmoezenier en 

een kleine stafaan vaste medewerkers aangevuld meteen 

flinke groep vrijwilligers. Op zondagen vonden er liturgi

sche vieringen in het wijkhuis plaats. De nadruk lag echter 

op recreatieve en educatieve bezigheden. Film, toneel, 

kaartclubs, sport. Ouderavonden. Cursussen koken en tim 

meren. Het wijkhuis was in allerlei opzichten ook een ont

moetingsplaats voor de bewoners van de betreffende wijk. 

Een voor de hand liggende vraag kon men enige tijd maar 

niet eindeloos voor zich uitschuiven : "Is het Don Bosco

werk zielzorg of is het maatschappelijk werk"? De vraag 

werd klemmender toen er steeds meer professioneel 

geschoolde leken aan het werk gingen deelnemen. In 1962 

trokken de kapucijnen zich definitiefterug uit dit werk. De 

naam Don Bosco werd gewijzigd in Katholieke Stichting Club
en Buurthuiswerk. Ook het woord katholiek was tijdelijk van 

aard. Pantha rhei . 

Vanaf1952 hebben de kapucijnen ook nog een aantal 

jaren een parochie in het Willemskwartier onder hun 

hoede gehad : de parochie van O.L. Vrouw van Fatima. In 

1957 werd er ook een nieuwe kerk gebouwd. Een heellang 

leven was de nieuwe parochie niet gegund. De ontker

kelijking van de jaren zestig trof ook de parochie in het 

Willemskwartier. Een tijdje probeerde men nog het tij te 

keren door een viertal parochies bijeen te voegen. Het 

bleek een noodoplossing van zeertijdelijke aard. In 1990 

werd besloten de Fatima-kerk afte breken. 

Pater Sjefvan der Horst besluit zijn boekje over de geschie

denis van de kapucijnen in Nijmegen met een paar licht 

nostalgische zinnen. Ik neem ze graag over als slot van dit 

artikel : 

In september 1931 kwamen de kapucijnen naar Nijmegen. 
Ze woonden en werkten er vijfenzeventigjaar Ze nemen nu 
met weemoed afscheid van Nijmegen. Voor velen van hen was 
het een dierbare woonplek. Wat blijft is de dankbare herinne
ring aan het werk dat ze in Nijmegen mochten doen en aan de 
vele mensen die ze daar mochten ontmoeten. 
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Herinneringen aan het 

Kerkpad 
door: Trees van Hal, Mevr. Berkeljon-Evers 

Het artikel in de vorige Stenen Bank van Loekjanssen over 

het Kerkpad riep bij Mevrouw Berkeljon herinneringen uit 

haar jeugd op die we u niet willen onthouden. Daarom hi 

enige citaten uit de reactie die ze naar de redactie stuurde . 

Het zijn herinneringen uit de periode van vlak voor tot vlak 

na de 2de Wereldoorlog: 

"Ik ben Mieke Evers, kleindochter van "janssen, de schoenma

ker'; en heb van mijn tweede jaar tot aan mijn trouwdag in 

1952 op Kerkpad 14 gewoond ..... .. .. Ais je van de stad komt en het 

Kerkpad ingaat was het huis op de punt het huis van de familie 

Bos veld. Zij kwamen uit Indië, vandaar de naam Banjoewang i. 

Dan kwam Kerkpad 6, daar woonde de familie Vink. Daarna 

kwamen 2 huizen, nummer 12 en 14 (Trees: beide huizen zijn 

enige tientallen jaren na de oorlog gesloopt en in de plaats 

ervan is het huidige huis nummer 12 gebouwd). Op nummer 

12 woonden mijn grootouders,janssen de schoenmaker met 

vrouw en 2 dochters. Op nummer 14 woonden wij, fam. Evers, 

vader, moeder (oudste dochter van de schoenmaker) en 5 

kinderen. ............... De linkerkant was akkerland (wij keken op 

de Molen weg). Haaks op het Kerkpad stond een rijtje huizen 

met daarachter de kwekerij van Hubers. Dan kwam een pad 

naar achteren, tussen de palen Ora et Labo ra, daar woonden 

in een groot oud huis verschillende gezinnen. Dan volgde "Rivo 

Torto" ............ ·: 

De foto toont het huis van de schoenmaker op nummer 12, 

met op de voorgrond de schoenmaker zelf en zijn vrouw, 

de moedervan mevrouw Berkeljon, die dus op nummer14 

woonde en een toen nog kleine zus van mevrouw. 
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Kunst en muziek 
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in de Petruskerk 11- 12 november 

Op zaterdag 11 en zondag 12 november 2006 

organiseert de 5tichti ng Cu I tuurCriterium 

alweer de derde culturele manifestatie van dit 

jaar in de Petruskerk. Tijdens deze manifesta

tie exposeren vier beeldend kunstenaars en 

treden verschillende musici op. Zij bewegen 

zich met kunstuitingen op het grensvlak tus

sen amateur en professie. Ron Rooijakkers 

uit Nijmegen exposeert beelden; Ellen 

Hoogveld uit Hees, Lidyvan Huet uit Malden 

en Annemarie Vermeer uit Tilburg exposeren 

schilderijen. 

De muziekuitvoeringen 

lrma Bagers zingt vooroorlogse liederen, met 

gitaar begeleiding door WiJl Derks 

Ton Kersten speelt piano en de Mannen van 

Oost brengen Klezmer muziek ten gehore. 

Ook het koor 'de Heese Stemmen' treedt op. 

Jacques de Vroom en en Joost Langeveld com

bineren voordrachtskunst en improvisaties op 

het orgel. 

Het volledige programma met de aanvangs

tijden is eind oktober te zien op de website i.o. 

van de stichting: www.cultuurcriterium.nl 

Wilt u graag een programma ontvangen, dan 

kunt u dat telefonisch 024 373 38 25 of via het 

emailadres cultuurcriterium@planet.nl laten 

weten. 

De toegang tot de manifestatie is gratis. 

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de 

bijdrage van de Donateurs van de stichting 

Cultuur Criterium en het Prins Bernard Cultuur 

Fonds. Wilt u ook donateur worden? Maak dan 

minimaal € 15 over naar de stichting Cultuur 

Criterium, Nijmegen ondervermeldingvan uw 

naam en adres. 

Ook in 2007 zijn weervier culturele manifesta 

ties in de Petruskerk in voorbereiding. 

De Stichting Cultuur Criterium werkt samen 

met de Vereniging Dorpsbelang Hees en wijk

beraad Petruskerk. 

door: Fransje Brakkee 

Zoete beloften 

Heus, het gaat gebeuren: na het rooien van de rooie beu

ken komen er drie nieuwe bomen voor in de plaats. 

I ets voorbij de oude plek van de beuken wordt in December 

een vleugelnoot geplant. In park Leeuwenstein staat een 

prachtig, breed uitgegroeid exemplaar, met diep gegroefde 

stam en hangende slierten met gevleugelde nootjes. Het 

iets golvende glimmend en geveerde blad zal een aardig 

contrast vormen met de grote handvormige bladeren van 

de platanen. Deze laatsten kunnen nog wel15 tot 20 jaar 

mee, maar zullen nu stevig ingekort worden om een even

wichtige vorm te verkrijgen nu hun buurbeuken wegvallen . 

Voor de toegang naar de kerk op de hoek gaat de gemeente 

het perk meer aanpassen aan de ronding van de stoep. 

Daarin komt een honingboom (Sophora) ook met sierlijk 

geveerd blad en trossen ivoorkleurige vlinderbloemen, 

(zo a Is gouden regen en acacia) die in de nazomer a Is een 

zoet geurend bruidsboeket de hele boom overdekken (en 

later ook de stoep). Voortaan wordt er dus eind augustus 

getrouwd! 

Da · e Petruskerk Anders: f 

Tenslotte wordt er op het gazon voor de kerkdeur nog 

gedacht aan een kleine boompje dat in de lente bloeit; een 

mooie enkelvoudig bloeiende rode prunus of misschien 

wel een cornus kou sa, een zeer bijzondere kornoeljesoort. 

Al met al een zoete troost na de bittere pil, die we in de 

herfstvacantie zullen moeten slikken. Maar ook de resten 

van de beuken krijgen een hele aardige bestemming. Dat 

geheim wordt op 9 september, op een "dagje Kerk Anders" 

onthuld. 

Nu nog even genieten van het rode lover. 

Al voor de vijfde keer wordt op zaterdag 9 septembertijdens de 20e Open Monumentendag 

het 'Dagje Kerk Anders' georganiseerd. 

1o:oo- 16:oo > Fotorondje Petruskerk 

>Solo expositie van Dens Husman-van de Bilt (1926) 

>Markt met producten uit de omgeving, taart, soep, etc. 

> Zanguurtje (ochtend) 

Met alle aanwezige zangliefhebbers worden een aftwee muziekstukjes ingestudeerd. 

Als afsluiting van het uur is er een uitvoering . 

>Muzikale verrassing (middag) 

Voor de kinderen 
10:00-16:00 

n:oo -15:00 

12:00- 14:00 

Speurtocht door de wijk 

Knutselatelier 

Schmincken 

Brood bakken 
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Hom i nes de Heese, 
door: Henk Termeer de oudste tekst over Hees? 

De naam van het dorp Hees komt voorzover bekend voor Brontekst 
het eerst in hetjaar 1196 voor. Dan meldt de Duitse keizer Heese 
Hendrik VI in een officieel document dat de vers opgerichte Item ab antiquo fuit obseruatum en obseruanturquod homi-
Commanderie van St. Jan, een soort pelgrimshuis in de nes de Heese in i bi residenteset moram trahentes in Heese 
stad Nijmegen, kon rekenen op de opbrengsten van onder superantiquam terram etagros antiquos co/entes ministront 
andere "vier hoeven in het dorp Degese". 

Ruim een eeuw later, rond 1300 start vanuit Hees de ont

ginning van twee grote laaggelegen en nog woeste bos

gebieden, het Honigholt (de oude naam voor Neerbosch) 

en het Linden holt. Na twee generaties was men daarmee 

kennelijk al flink gevorderd. In 1375 wordt er namelijk een 

document opgesteld om de betaling van tienden (een 

belasting die oorspronkelijk eentiende van de veldop

brengst bedroeg) opnieuw te regelen. Het belangrijkste 

probleem daarbij is wie er recht had op de tienden van de 

48 percelen nieuw ontgonnen gebied. Kwamen die toe 

aan de heer die de nieuwe gronden voor ontginning had 

vrijgegeven, te weten graaf Reinoud I van Gel re (overigens 

in naam van de Duitse keizer)? Waren ze, zoals de tienden 

op de oude gronden, voor de pastoorvan Nijmegen, die 

aan het hoofd van de parochie stond? Of waren ze voor 

de heren van SanktAposteln? Metdie laatsten werden de 

leden van het kapittel in Keulen bedoeld, de geestelijke 

bestuurders van het aartsbisdom Keulen die de parochie 

Nijmegen eeuwen terug hadden gesticht. 

De oorsponkelijke tekst uit 1375 kennen we alleen uit een 

bewaard gebleven afschrift uit de 15e eeuw. De tekst is in 

het Latijn opgesteld, bevindt zich momenteel in het stads

archiefvan Keulen en is voor het eerst afgedrukt als bijlage 

van het genoemde artikel van Thissen. Meteen daarna is de 

vertaling van de hand van Jan Kuijs opgenomen. 
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decimas huiusmodi terre vicearia predicto, sa /ue specificacione 
infrascripta, ta/i condicione addita et ab antiqua consuetudine 
obseruata, quod predicti hom i nes de Heseresidentesin terra 
nova se u noualibus etagros antiquos co/entes et econuerso 
i idem hom i nes in terra antiquaresidenteset noua/ia cotentes 
decime huiusmodi terrarum ad dominas nostros Sanctorum 
Apostolarum perscriptos consueuerunt pertinere. 
Item hactenus est obseruatum quod hom i nes residentes 
superterram antiquamin Hese, co/entes huiusmodi terras 
antiquas pertinentes ad hom i nes Nouimagensos, sicquod i/I i 
Nouimagenses tradunt medietatum seminum seminandorum 
super terras, quod extunc decime huiusmodi terrarum inter 
dominas nostros predietos et prefatum uiccarium equaliter 
diuidentur. 
Item est sciendum quod ex antiqua consuetudine est obserua
tum quod quedam pecie terrarum /i bere sunt que nunquam 
decimans sotuere consueuerunt, quarum alique site sunt prope 
molend i na, alique site sunt prope Rijchswert. 

Vertaling 
Heese 
Vanouds was gebruikelijk en is gebruikelijk dat de mensen 
uan Heese die daar wonen en verblijf houden in Heese op het 
oude land en daar de oude akkers bebouwen, de tienden uan 
dat land afdragen aan voornoemde pastoor [van Nijmegen]. 
Behoudens echter de navolgende bijkomende voorwaarde die 
vanouds geldt, namelijk dat voornoemde mensen uan Hese 
die op nieuw land of nieuwe landen wonen en het oude land 
bebouwen, en omgekeerd dat dezelfde mensen die op het oude 
land wonen en nieuw land bebouwen, dat de tienden uan die 
gronden volgens de gewoonte toekomen aan onze voornoem
de heren uan Sankt Aposteln. 

Idem is het tot nu toe de gewoonte geweest dat de mensen die 
op het oude land in Hese wonen en die oude gronden bebou
wen die toebehoren aan inwoners uan Nijmegen, waarbij die 
Nijmegenaren de helft uan het zaaizaad voor die tanden leve
ren, dat de tienden uan die landen gelijkelijk worden verdeeld 
tussen onze voornoemde heren en voornoemde pastoor 

Idem moet men weten dat het volgens oude gewoonte gebrui
kelijk is dat bepaalde stukken land u rijgesteld zijn en nooit 
gewoon zijn geweest tienden te betalen, waarvan sommige 
stukken gelegen zijn bij de molen en andere bij Rijchswert. 

·Uit de tekst zal duidelijk zijn dat de 'mensen van Hees' die 

nieuw ontgonnen grond bezaten, vooral aan de geestelijke 

h.eren in Nijmegen en Keulen moesten betalen voor de 

ontginningen ten westen van Hees. Op bijgaande kaart uit 

het artikel van Thissen zijn de ontginningen in Honigholt 

en Lindenholt geprojecteerd op een gedetailleerde topo

grafische kaart van circa 1900. Daarop ziet men de huidige 

Dennenstraat, die oorspronkelijk Paicmanstege heette 

(waarschijnlijk naar een van landeigenaren Geenken 

Paecman) en doorliep tot bij Weurt. Die Paicmanstege 

vormde de toegang tot de te ontginnen gebieden 

Honigholt en Linden holt. Vanaf die Paicmanstege dienden 

twee nieuwe wegen, de St. Agnetenweg (later Dorpstra at) 

en de Weurtse Monichstege (later Jonkerstraat) als begin 

lijn van de ontginning die in de loop van de 14e eeuw veelal 

in lange smalle percelen plaatsvond. 

door: jan Bra u er 

~ ITî)~~[f@]@][k{ 
voorontwerp 

bestemmingsplan 
Stadsbrug en MER 

Begin juli heeft onze vereniging per brief gereageerd 

op het Voorontwerp Bestemmingsplan en Milieu Effect 

Rapportage, deel 2 voor de Stadsbrug. Wij signaleren 

daarin een groot aantal tekortkomingen en gevaren: de 

t e verwachten verkeersdruk zal on ze woonwijk aantas

ten. Reden om alle kritiekpunten nog eens op een rij te 

zetten voorde Gemeente. Een aantal belangrijke punten 

uit on ze reactie volgen hieronder: 

> Uit recente verkeersstudies blijkt duidelijk dat het tracé 

Neerbossche brug richting A73/A50 bij de realisatie van 

de Stadsbrug volloopt en tot filevorming leidt. Hierdoor 

zal het verkeer op de Neerbosschebrug veelvuldig 

opstropen, met als gevolg: ernstige milieuverontreini 

ging in deze hoek van Hees. In een wijk waar al veel stof 

en andere ongewenste stoffen in de lucht zijn, dient deze 

additionele verslechtering van het milieu te wo rden 

vermeden of er dienen extra maatregelen te worden 

getroffen. Ook de problematische verkeersdoorstroming 

in Lent/Oosterhout, zal zijn weerslag hebben op het vol 

ledige Stadsbrugtracé. 

> Het is onduidelijk of in de MER deel 2 de uitstoot van 

de scheepvaart in het kanaal is meegenomen. In het 

Kronenburgerforum is gebleken dat deze scheepvaart 

een zeerforse bijdrage levert aan de luch~vervuiling in 

Nijmegen West. 

> M ER Stadsbrug deel 2, Verkeer en vervoer: Bij het bere

kenen van de verkeersintensiteiten valt de Molenweg 

buiten het onderzoek, althans hij wordt niet genoemd. 

Dit is voor Hees toch een belangrijke weg met veel ver

keer en zou ons inzicht kunnen geven in de toe-/afname 

van verkeersstromen en luchtkwaliteit in de toekomst 

rond de kern Hees. Meer in het algemeen is er alleen naar 

hoofdwegen gekeken en de secundaire wegen zijn niet 

meegenomen in de studies. » 
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>Woon-en leefm ilieu: In het Kronenburger Forum is afge- hebben is maarten dele gerustste llend. NOx wordt niet 

sproken dat uitgegaan zal worden van de nul-situatie. gefilterdenopwervelend stofvan de remmen en ban-

Deze nul-situatie was 2002, tenzij er in 2002 nog geen denslijtage wordt door deze filters niet afgevangen. 

meetgegevens bekend waren. Het is in hoofdstuk 4 van 

de MER niet duidelijk vanuit waar/welke situatie men > Wij missen ter hoogte van Neerbosscheweg, hoek 

vertrekt. Energieweg een geluidswal en/ of geluidsmuurvoor de 

bewoners van de Dominicushof. 

> Op de Energieweg, Dorpstraat en Wolfkuilseweg wordt 

wel een afname van geluid gerealiseerd, maar deze afna- > Direct na de rotonde Energieweg/Dr. de Blécourtstraat 

me ligt nog steeds boven de voorkeursgrens van 50dB. Er komen drie bedrijfsgebouwen voor lichte werkzaamhe-

is op sommige delen zeker in 2020 te veel lawaai. den te staan om als geluidswal te dienen. De openingen 

tussen deze blokken moeten afgesloten worden om 

> Luchtkwaliteit: Hoewel het MER 2006 het vernieuwde 

Besluit Luchtkwaliteit 2005 hanteert, willen wij bena

drukken dat niet alleen de kwaliteit van de buitenlucht 

ter hoogte van de gevoelige bestemming moet voldoen 

aan het Besluit Luchtkwaliteit, maar ook in zijn alge

meenheid, volgens een recent uitspraak van de Raad 

van State. Wij zijn het er dan ook niet mee eens dat 

Nijmegen-West een verslechtering van luchtkwaliteit 

moet ondergaan /accepteren ten gunste van de gehele 

stad, met name Nijmegen-Oost. 

> Sa ldering: Wij betwijfelen of de salderingsregeling die 

de gemeente Nijmegen voor ogen heeft hier mag wor

den toegepast. Saldering is aan de orde wanneer een 

ontwikkeling tot gevolg heeft dat de concentratie van 

de luchtkwaliteit in een ander gebied in beperkte mate 

verslechtert. Wan neer het verkeer hier met enkele tien

tallen procenten toeneemt kan men niet meer spreken 

van "beperkte mate". Wij denken dat er sprake is van 

een significante verslech tering van de luchtkwaliteit. 

Verder kloppen de plangrenzen van de saldering niet. Ze 

gaan ver buiten de reikwijdte van de ingreep (het tracé) 

en verbeteringen in de luchtkwaliteit voor mensen in 

Nijmegen-Oost mogen ons inziens niet gecompenseerd 

worden door verdereverslechteringen van de I uchtkwa

liteit van de inwoners van Nijmegen West. 

> De gemeente Nijmegen voert een actiefbeleid in het 

aantrekken van nieuwe industrie door het scheppen van 

nieuwe industrieterreinen en herkavelen van bestaande 

industrieterreinen. De gemeente werft bedrijven tot 

milieucategorie 4 (zwaardere bedrijvigheid). Wij missen 

echter in de MER een schatting hoeveel extra vracht

verkeerhierdoor wordt gegenereerd. Gezien de zwaar

dere bedrijvigheid vrezen wij een verdere toename van 

met name zwaardere grote transporten in deze hoek 

van de stad. En dan te bedenken dat vrachtwagens 20 

keer meervervuilen dan personenauto's. Het feit dat bin 

nen afzienbare tijd vrachtwagens verplicht roetfilters 
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geluidslekkage te voorkomen. 

> Evenals bij de rotonde Dr. de Blécourtstraat, waarwij 

met voldoening vaststellen dat deze straat geblokkeerd 

blijft voor doorgaand verkeer, willen wij opmerken dat 

wij er grote waarde aan hechten dat de hoofd in- en uit

gang van het ROC Techniek (Energieweg 25) aangesloten 

wordt op de daar geplande rotonde, waardoor deze in

en uitgang gehandhaafd blijft aan de Energieweg. 

Wij zijn fel tegen het voorstel om de in- en uitgang te 

verleggen naar de Bredestraat. 

> Verder stellen wij voor, dat de gemeente een strook 

grond van Breed terugkoopt (langs de Energieweg/ 

Wolfkuilseweg) voor het gedeeltelijk plaatsen van een 

gel u idscherm. Dit voorkomt veel geluidstra nsport rich

ting Hees. 

> Wij stellen voor om het stuk grond dat overblijft na de 

realisering van de rotonde ter hoogte van Sap pi vol te 

zetten met naaldbomen om stof uit de lucht te filteren. 

Kortom, er zijn nog veel vragen open en er liggen nogal wat 

bezwaarpunten. De conclusie is dan ook dat de Vereni ging 

Dorpsbelang Hees niet anders dan tegen de aanleg van 

deze Stadsbrug kan zijn . Er is te veel onduidelijkheid 

over de nog zwaardere verkeer- en milieu belasting in de 

toekomst voor onze en andere wijken. De verwachte ver

slechtering van ons leefm ilieu kunnen we niet accepteren 

zolang het ontbreekt aan afdoende maatregelen. 
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ROe-uitbreiding Energieweg en milieulast 
door: Johan van der Mee en Ton van Seters 

ROC NIJMEGEN EN 

VE~EE_!!SSCH~Oi:_'•'lll::;snouK REAliSEREN: Aan de Energieweg liggen verschillende gebouwen van de ROe-oplei
dingen. In samenwerking met een aantal bedrijven heeft ROC grote 
plannen voor een praktijkcentrum op nummer 25 tegenover Sap pi, 
gericht op logistiek en vervoer. Dat gaat wel wat verder dan een gewo
ne vakopleiding. Wij vragen ons af ofwel voldoende is gekeken naar de 

planologische en milieuhygiënische consequenties van deze activitei
ten. Daarom verzocht onze verenigingBen W om de bouw te stoppen 
en eerst de planologische consequenties en alle milieudruk van de 

ROC-plannen in kaart te brengen. 

Het ROC heeft het Projectplan Integraal Praktijk Centrum 

Mobiliteit en Logistiek gelanceerd. Daarin werkt men 

sa men met ANWB, Verkeersschool Wesseld ijk en VTL 

(Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor de 

Transport en Logistiek). Met deze bedrijven wil het ROC 

de opleiding integreren zodat die beter aansluiten op de 

behoeften van het bedrijfsleven. Het is een hele brede aan

pak met uiteen lopende opleidingen en activiteiten voor de 

logistiek, van heftruckchauffeur tot vrachtwagenchauf

feur. Met name de praktijkaspecten moeten op de locatie 

door de studenten beoefend kunnen worden. Daarvoor 

moeten locatie en gebouwen worden aangepast, bij

voorbeeld wordt het terrein verzwaard zodat er rondom 

het pand met vrachtwagens rijvaardigheid kan worden 

geoefend. Ook komen er garagefaciliteiten Volgens IPC

Projectplan gaat het om de volgende "nieuwe additionele 

activiteiten": werkplaatsen voor autotechniek, werkplaat

sen voor bedrijfsauto's inclusief magazijnruimte, een roet

meetruimte, een ruimte waar met vorkheftrucks geoefend 

kan worden, rondom het pand wordt een oefenterrein 

aangelegd voor het oefenenvan rijvaardigheidsvereisten 

met vrachtwagens en aanhangers (insteken, achteruitrij

den, etc.) en er wordtgeoefend met het bedienen van een 

het terrein worden verzwaard en er zijn parkeerplaatsen 

voor 84 auto's en 6 vrachtauto's geprojecteerd. Dat heeft 

nogal wat consequenties. 

IN STRIJD MET BESTEMMINGSPLAN? 

Al in maart 2006 is er een bouwvergunning verleend door 

de gemeente. Dat gebeurde volgens ons op te summiere 

informatie over watdaarwerkelijk voor plannen werden 

ontwikkeld. We hebben niets tegen degelijk onderwijs en 

investering in de kennisinfrastructuur door ROC, maar 

grote bedrijvigheid op deze gevoelige locatie met allerlei 

negatieve milieueffecten (geluid, emissie) moeten eerst 

goed bekeken zijn alvorens vergunning kan worden gege

ven. Bovendien lijkt het geheel in strijd met bestemmings

plan en door de Gemeente eerdervastgelegde doelstelling 

voor activiteiten in het gebied: in bovengenoemd plan is 

immers tevens sprake van vestiging van bedrijven die voor 

eigen risico en rekening bedrijf voeren. Deze horen thuis 

op een bedrijfsterrein/industrieterrein en niet op terrein 

met bestemming bijzondere doeleinden, waarvan feitelijk 

sprake is. Reden genoeg dus om actie te ondernemen en 

kritische vragen te stellen. 

Uit onze brief aan BenW: 'Oe indertijd opgestelde 
Ontwikkelingsnota Hees geeft aan dat voor het gebied langs 
de Energieweg een restrictiefbeleid gevoerd moet worden 
t.a.v. nieuwe bedrijfsontwikkelingen. Deze nota is toen door 
het College vastgesteld en nimmer herzien. Dat betekent dat 
de uitgangspunten nog steeds van kracht zijn: het instandhou
den en versterken van een groene buffertussen industrie en 
woongebied. In de later vastgestelde Structuurvisie wordt dit 
nog eens bevestigd: de Energieweg geldt als harde grens tus-

kraan op een vrachtauto. Voor de zware vrachtauto's moet sen bedrijven en wonen. 
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Bovendien stelt de Gemeente in het bestemmingsplan 

Hees/Heseveld: is er in het plangebied rekening mee gehou
den dat binnen de zone geen nieuwe geluidhinderlijke situaties 
worden gecreëerd." Daar hebben we de Gemeente fijntjes 

aan herinnerd. Verder concluderen wij in onze brief: 'Oe 

planologische consequenties van de nu geopteerde opleidingen 
resp. bedrijfsuestigingen, staan in geen enkele verhouding tot 

de vroegere ROe-onderwijsopleidingen in de techniek, zowel 
qua aard en omvang van de geopteerde onderwijsactiviteiten 
als van huisvesting van bedrijven van ondernemers die voor 
eigen rekening en risico hun bedrijf voeren. Zowel het ROC 
als de genoemde bedrijven hebben geen milieuvergunning 
dan wel melding voor de door hen geopteerde activiteiten. 
Voorzoueren indien die zouden zijn aangevraagd, zou dat toch 
nog in strijd zijn met de planologische ondergrond. Alvorens 
een milieumelding in behandeling wordt genomen, dient pla
nologisch getoetst te worden of die activiteiten op die locatie 
wel kunnen, omdat het bestemmingsplan het primaire kader 
van beoordeling is of vestiging van deze bedrijven en ROC 
mogelijk is .. .' 

VERKEER NAAR I PC 

Daarnaast komt nog een andere ontwikkeling om de hoek 

kijken. In het kadervan de aanlegvan de nieuwe stads

brug en de aanpassingen die daarvoorworden gepland 

voor de Energieweg, lijkt volgens een woordvoerder van 

het ROC de gemeente van plan de huidige hoofdingang 

van Energieweg 25, vanwege de aan te leggen rotonde op 

die hoogte, te sluiten. In plaats daarvan zou de hoofden

tree voor Energieweg 25 via de Laarsedam en Bredestraat 

moet gaan verlopen. Dat zou tot gevolg hebben dat al het 

verkeervan en naar Energieweg 25, inclusiefalle lesvracht

wagens, via de woonwijk Hees zou lopen, namelijk via de 

Laarse Dam. Op die manier wordt onnodig veel verkeer dat 

eenvoudig van een doorgaande weg naar de bestemming 

geleid kan worden, een woonwijk ingestuurd met alle 

gevolgen van dien. Dat kan ons inziens niet aan de orde 

zijn, gezien de ingrijpende milieugevolgen voor de omge

ving. 

Allemaal redenen voor ons om Ben W te verzoeken de 

bouw nu stop te leggen, geen bedrijfsvestiging toe te 

staan, de aanvullende milieueffecten te onderzoeken en 

ook de wijze van ontsluiting van het gebied te bezien. We 

wachten op een reactie. Ook heeft een 70-tal buurtbewo

ners actie ondernomen naar B&W. Ook zij wachten nog op 

een reactie. 

Halfhees 
Wie ditjaar vroeg terugkwam van 

vakantie, al meteen na de afgebro

ken Vierdaagse, trofslechts onge

veer de helft van Hees thuis aan; de 

rest was pleite. Heel warm, maar 

ook lekker rustig. Geen buren links 

en rechts, geen buren achter, geen 

geluid van radio's, toernooien of 

barbecues. Nee, alleen de verre ruis 

van de Graafseweg en een kerkklok 

die weer trouw de trage vakantietijd 

verslaat. Maar ook zeker de helftvan 

alle winkels dicht, zodat je alleen 

verderdan gewoonlijkje boodschap

pen kunt doen. Fietsen doorveelal 

verlaten straten waarin zeker de helft 

van de anders geparkeerde auto's en 

caravans ontbreekt; wat een ruimte! 

Fietsen langs lege en vergeelde par

ken en veel huizen die hun best doen 

om bewoond te lijken, maarwaarin 

niets zich roert. Met de boodschap

penwagen door de eigenlijk toch 

wel royaal bemeten winkel rijden, 

niet hoeven wachten of manoeuvre

ren maar directdoornaarde kassa 

zonder fi Ie of oponthoud. Net a Is in 

Zweden en in onzejaren vijftig bijna 

lege wegen en gewoon veellege 

plekken op p~rkeerterreinen. Verder 

stoplichten die met oranjeverlof 

zijn en heel veel eenzame verkeers

drempels. Wat een dorpse rust in het 

verhitte Halfhees. Nu in september is 

het weer gewoon Hees: een koele en 

groene stadswijk. 

Hen I< Termeer 
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door: Trees van Hal 

in Sancta Maria 

Misschien heeft u gehoord over veranderingen in Sancta 

Maria. Op 28januari schreef de Gelderlander over pro

fessionalisering van de zorg en de mogelijkheid van een 

Werkhotel voorzwerfjongeren Reden voor de redactie 

vooreen gesprek met Theo Kuipers van daklozeninstel

ling Arcuris, die op dit moment de leiding heeft over de 

jongerenzorg in Sancta Maria. 

ÜPVANG VAN ZWERFJONGEREN 

Zoals de meesten wel weten is Sancta Maria een voor

malig klooster van de Congregatie der zusters van 

Barmhartigheid Toen de zusters in 1993 uit het gebouw 

trokken wilden ze het graag blijven bestemmen voor 

maatschappelijke doelen en werd het een doorvrijwil

ligers gerund onderdak voor zwerfjongeren. Met behulp 

van subsidies en een beetje van de Vrienden van Sancta 

Maria, van wie er velen in Hees wonen, is deze opvang 

gegroeid tot een organisatie die deels bestaat uit beroeps

krachten en deels uit vrijwilligers. Men begeleidt er zo'n 20 

jongeren. 

Met de opvang van zwerfjongeren vulde Sancta Maria 

zogezegd een gat in de markt; de bestaande organisatie 

voor thuis- en daklazen Arcuris richtte zich alleen op vol 

wassenen en ouderen terwijl het aantal jongeren zonder 

onderdak toenam. jongerenopvang was nieuw en de 

medewerkers hebben hard aan de weg moeten timmeren. 
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GROE IPROCES VAN DE OPVANG 

Het spreekt voor zich dat Arcuris en Sa ncta Ma ria, a Is twee 

regionale organisaties voor thuis- en daklozen, regelmatig 

met elkaar overlegden. Daarbij is het besef gegroeid dat 

beide organisaties veel belang hebben bij samenwerking. 

Sancta Maria was de fase van het opzetten van een nieuw 

soort opvang voorbij en was aan het groeien naar een 

organisatie waaraan de maatschappij en vooral cliënten 

en subsidiënten professionele eisen stelt. Dat vraagt om 

een professionele zorg-organisatie, waar Arcu ris veel 

ervaring mee heeft. Op zijn beurt ontbrak bij Arcuris de 

mogelijkheid om jongeren op te vangen en zag men dat er 

bij Sancta Maria grote deskundigheid was ontstaan, juist 

in diejongerenopvang. De begeleidingvanjongeren vraagt 

een andere aanpak dan die van volwassenen en ouderen . 

Kort gezegd is de benadering van jongeren veel actiever, 

gericht op het (weer) op de rails krijgen van een zelfstandig 

leven, terwijl bij ouderen noodgedwongen vaker sprake is 

van consolidatie. 

SAMENGAAN DAK- EN THUISLOZENOPVANG 

Uiteindelijk heeft de samenwerking er toe geleid dat 

Sancta Maria sinds kort is opgegaan in Arcuris. Onder lei

ding van Theo Kuipers van Arcuris is de verdere professio

nalisering van de organisatie van de opvang van de zwerf

jongeren ter hand genomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat 

medewerkers gewoon betaald kunnen worden, dat er een 

duidelijker werkstructuur en verdelingvan de ver a ntwoor

delijkheden komt. 

Sancta Maria is niet zomaar een onderdeel van Arcuris 

geworden, er zijn afspraken gemaakt over de herkenbaar

heid van Sancta Maria als jongerenopvang. Wat voor ons 

als Hesen a renvan belang is, is de afspraak dat de jonge

renopvang in het gebouw Sancta Maria blijft gevestigd, 

omdat dat een nadrukkelijke wens is van de zusters. 

TOEKOMST VAN OPVANG EN GEBOUW 

Het voormalige klooster Sancta Maria is en blijft dus een 

opvang voor zwerfjongeren, ook het huidige aantal van 

20 jongeren blijft. De organisatie van die opvang is nog in 

ontwikkeling. Het al genoemde artikel van de Gelderlander 

van 28 januari heeft als kop: "over eenjaar paal grond in 

voor WerkHotel". WerkHotel is een bepaalde methode van 

jongerenopvang die met succes wordt toegepast in Leiden. 

Onderzocht wordt of dat concept ook toepasbaar is voor 

Sancta Maria. 

Professionaliseringvan de opvang heeft tot gevolg dat 

men ook professionele eisen gaat stellen aan hetgebouw 

waarin die opvang plaatsvindt. Voor iedereen die het 

gebouw kent zal het duidelijk zijn dat het gebouw verou 

derd is, veel achterstallig onderhoud kent en maar krap 

aan aan aan de eisen voor brandveiligheid en zo voldoet. 

Vroeg of laat is renovatie nodig en dan doet zich ook de 

vraag voor wat te doen met de rest van het gebouw, want 

het is te groot voor de jongerenopvang alleen. 

Daarnaast zijn er ook nog meer ontwikkelingen gaande in 

de zorg zelf. Het is nog helemaal nietduidelijk of en welke 

invloed die zullen hebben op de toekomstige opvangfunc

tie in hetgebouw Sancta Maria . Zo is er dringend behoefte 

aan crisisopvang voor jongeren (dat is een ander "tak" van 

de zorg dan de langduriger opvang die Sancta Maria nu 

biedt) en zal Arcuris gaan fuseren met Passade, datgespe

cialiseerd is in begeleid wonen en crisisopvang. 

HEES EN SANCTA MARIA 

Voorde Heese bewoners zijn er twee zaken van belang. 

Ten eerste wat er gaat gebeuren met de opvang van de 

zwerfjongeren: dat project heeft veler steun/belangsteil ing 

en er zijn ook vele Vrienden van Sancta Maria. Maar ook is 

er soms sprake van burenhinder die meer dan gemiddeld 

aandacht trekt, omdat zwerfjongeren nou eenmaal geen 

standaardburen zijn die standaardklachten veroorzaken 

zoals barbequestank en - herrie. Ten tweede willen we er 

natuurlijk bovenop zitten als er iets met gebouwen/oftuin 

staat te ge beu ren. 

Over de opvang van zwerfjongeren wil Arcuris dit najaar 

contact hebben met de buurt en dat willen ze regelmatig 

herhalen. Men wil ons informeren over de ontwikkelin 

gen en de problemen en daarnaast praten overeventuele 

buurthinder. Betrokkenen ontvangen daarovervan Arcuris 

uiteraard tijdig informatie. 

Over de toekomst van het voormalige klooster Sancta 

Maria zijn een paardingen zeker: de jongenopvang blijft 

in het gebouw, het gebouw is te groot voor deze opvang 

en renovatie is vroeg of laat nodig. Veranderingen zijn 

onvermijdelijk en de Vereniging Dorpsbelang Hees zal hier 

ongetwijfeld binnen niet al te lange tijd bij betrokken wor

den. In de Stenen Bank volgen Sancta Maria, het gebouw 

en zijn bewoners. 
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> DAR-puinbreker: Wij hebben samen met andere bewo

nersgroepen en de milieugroeperingen uit Nijmegen

West beroep aangetekend bij de Raad van State tegen een 

door de Provincie afgegevenvergunning voor een grote 

puinbreker op het terreinvan de DAR. Aangezien er al een 

aanvraag voor een bouwvergunning voor de ha Ivan de 

puinbreker is, hebben we de Raad van State tevens om 

schorsing van het bes Iu it verzocht. 

Doordeze bedrijvigheid en bijkomend verkeerzullen de 

normen voorstofuitstoot fors overschreden gaan worden . 

Bovendien is dit in strijd met de stolpgedachte. 

De uitspraak m.b.t het beroep wordt verwacht in septem

ber. 

Over het schorsingsverzoek heeft de Raad van State op 17 

augustus uitspraak gedaan. De vergunning voor de bouw 

van een menger(mengen van gebroken puin met cement) 

op het buitenterrein wordt bij wijze van voorlopige 

voorziening geschorst. De vergunning voor de installatie 

van de puin breker, die in het gebouw komt, wordt niet 
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Twee ovale perken, een perk als cirkel en een vierkant: de 

hoekpunten van het Distelpark.ln het voorjaarvan 2005 

door de Gemeente royaal beplant met rododendrons. Het 

zou er feestelijk uitzien in de komende mei-maanden. Een 

beetje al in 2006, maar zeker in de jaren daarna, als de 

geschorst. struiken goed uitgegroeid zouden zijn. 

> Inspraakreactie op Stadsbrug en Mer. Hierbij is samen- Maar toen werd hetjuli 2006. De droogstejuli sinds men-

gewerkt en overlegd met Leefmilieu en Waterkwartier (zie 

elders in dit blad) . 

senheugen is. En in het gemeentehuis zette men de airco 

nog wat hoger, gingen de jaloezieën naar beneden en sloot 

men zoveel mogelijk gordijnen. Die gordijnen gingen pas 

> ROC Energieweg: verzoek aan Gemeente om de bouw weer open in augustus, toen de hemel donkergrijs werd. 

stop te leggen, omdat ten onrechte een bouwvergunning En toen zagen ze het. Verdomd, struiken dood. En beuken-

is afgegeven vanwege de omvang bedrijvigheid die hier haag, en fruitboompjes en ... en ... Ja, het was in juli te warm 

ontstaat (zie elders in dit blad). geweest om uit hetkantoor te komen. En er waren ook 

zoveel mensen met vakantie. 

> Monitoringvan diverse lopende bouwvergunningstrajec-

ten. Requiescant in pace. Kunnen planten in vrede rusten? De 

L---------------------------1 Rhododendron cinnabarinum. Dat is het officieel in het 

Latijn. Bij een begrafenis moet je het toch wat plechtig 

zeggen? 

Wijkbeheerder Oud- en Nieuw West, Rob van de Wetering 

gaat een wijkbeheerplan opstellen voor Hees en wil daar 

graag de bewoners bij betrekken. In zo'n plan wordt opge

schreven hoe de openbare ruimte in Hees de komende 4 

jaar wordt beheerd door de gemeente. De wijkbeheerder 

wil daargraag de bewoners bij betrekken. Hetgaat om 

dagelijks onderhoud, groot onderhoud, herinrichti ngen, 

reiniging, ideeën die er leven, etc. 

Op donderdag 14 september is er een bewonersavond, 

van 19.30 tot 21.30 uur in Wijkcentrum Heseweide. Wat 
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daar wordt ingebracht aan ideeën kan in het wijkbeheer

plan worden meegenomen. Om een nog beter beeld van 

Hees te krijgen wil Rob van de Wetering een keertje met 

bewoners door de wijkfietsen om allerlei plekken van 

dichtbij te bekijken. Dat gebeurt op 27 september om 16.30 

uur. ledereen mag mee, man vertrekt vanaf de Stenen 

Bank. 

WijkbeheerderVan de Weetering wil dan op dinsdag 24 

oktober het Wijkbeheersplan presenteren (Wijkcentrum 

Heseweide 19.30-21.30 uur). 

Schola 

IN STALLATI E BUREAU W ELLEN 

Gas, Water, CV, Elel<tra, Zon ne-energie 

Dennenstraat 114 

6543jW Nijmegen 

tel 024 378 28 95 

fax 024 378 53 66 

e-mail info@wellen.net 

Praktijk voor supervisie e .a. begeleidingsvormen 

C.J.W. van der Donk 
Kometenstraat 30 
6543 XJ Nijmegen 
tel. 024-378 26 02 
e-mail info@schola.nu 
www.schola.nu 

postkantoor 

brunël 
Molenweg 4b Nijmegen 

>Makkelijk bereikbaar 

>Volop gratis parkeergelegenheid 

>Leuk assortiment in de winkel (o.a. Diddl) 

>Uitgebreid dienstenpakket in het postkantoor 

>Winkel en postkantoQr reeds om o8.oo u open 

(ma t/m vr) 

>U bent van harte welkom 

winkel (024) 388 69 76 

postkantoor (024) 378 5810 

Fax (024) 373 28 27 

< advertenti es > 

TAII, 'U El lAlT liET 1/ll/ll 

Fiets & fitness 

Dennenstraat Gg 
6543 j P Nijmegen 
te l (024) 377 oo oG 

fax (024) 373 33 sS 
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het 
behoud van het landelijke karaktervan het voormalige kerkdorp Hees. 

Het bestuurvan de Vereniging Dorpsbelang Hees 

Johan van der Mee (voorzitter) , tel 377 42 62 

Annemari e Verberne (secretari s), tel 378 6o 68 

Toon Zondag (penningmeester), tel 378 28 76 

Maria van de Mortel , tel 323 68 o8 

jan Brauer, tel 378 56 82 

Ton van Seters, tel377 07 65 

Secretariaat van de vereniging 

Postadres 

Anana sstraat 19,6543 ZH Nijmegen 

tel377 07 65 (tijdelijk) 

e-mail Dorpsbelang.hees@comps.demon.nl 

www.dorpsbelanghees.nl 

giro: 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees. 

Redactieadres van de Stenen Bank 

Kerkstraat 6o, 6543 KL Nijmegen 

tel37310 63 e-mail Dorpsbelang.hees@comps.demon.nl 

Redactieleden 

Trees van Hal, Henk Termeer, jan Bra u er, Jacques de Vroom en 

vormgeving: Hendriek Mulder 

advertenties: Toon Zondag 

Moord in het Kerl<pad 
Misdaadverslaggever Peter X de Vries komt in zijn volgen 

de uizending met een reconstructie van deze laffe daad. 

Wie legde deze fiere wakers van de kassen zo kil om? Er 

zal op grond van het sign alement een schets van de dader 

worden getoond. ja lezers .. . het leven en vooral de natuur 

is hard! 
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Lid worden? 

U kunt I id worden door contact op te nemen met het sec retariaat 

van de vereniging. Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Hiervoor 

ontvangt u een acceptgiro. 

Indien u elektronisch betaalt, verzoeken wij u om uw adres met 

postcode te vermelden 

Dankzij het grote ledental heeft de vereniging de afgelopen jaren al 

veel kunnen bereiken. 

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 

WERKGROEP PARK WEST: Elia Scholten, tel. 373 48 oo 

WERKGROEP HISTORIE: Loekjanssen, tel. 373 48 oo 

WERKGROEP RUIMTELIJKE ORDENING: Johan van der Mee, tel. 377 42 62 

WERKGROEP MILIEU: Ton va n Seters, te l 377 07 65 

WERKGROEP VERKEER/STADSBRUG: Marcel Schm idt, tel. 378 05 02 

MILIEUKLACHTENLIJN: 026- 359 99 99 

BEL- EN HERSTELLIJN: 024-329 23 29 

Let op! 

Kopij inleveren voor 26 november op het redactieadres. 

GEVESTGD: 

psychologenpraktijk Bernts & Bloo 

Mw. Drs S.J.H . BERNTS 

Mw. Drs R.J.K. BLOO 

Dr. de Blécourtstraaq8 

6541 DJ Nijmegen 

Mobiel : o6 410 65111 




