Hees tegen grote uitbreiding asfaltcentrale

Bea van Zijll de Jong-Lodestein en Anton Beljaars voor de asfaltcentrale

Bea van Zijll de Jong-Lodenstein en Anton
Beljaars uit Hees waren met stomheid geslagen. In de zomervakantie bemerkten zij per
toeval dat de gemeente Nijmegen een ontwerpvergunning voor een grote uitbreiding
van de asfaltcentrale van Dura Vermeer aan
de Energieweg had gepubliceerd.
Zij wonen dichtbij de asfaltcentrale. Bea woont
op ongeveer 500 meter en Anton op ca. 200
meter. De Groenschool aan de Energieweg ligt
zelfs op 80 meter afstand. Bea vertelt. ‘De asfaltcentrale bezorgt de school en de ongeveer
1000 huishoudens van Hees al vele jaren grote
overlast. Met name bij westenwind zit de wijk
in de stank.
Vele klachten zijn ingediend. Des te groter
onze verbijstering in Hees om de capaciteit
meer dan te verdubbelen (tot 420.000 ton asfalt per jaar). Het bedrijf staat niet eens opgenomen in het huidige bestemmingsplan.‘
Puinbreker ook uitgebreid
Ook wil Dura Vermeer de capaciteit van de
puinbreker met meer dan een factor 10 vergroten (tot 147.000 ton per jaar). Anton geeft aan
dat de overlast nu al groot is. ‘Als de puinbreker draait, trilt het plafond van de woonkamer
en maakt een soort krekelgeluid. Dat stopt alleen als de puinbreker wordt stilgezet. Het bedrijf dient bij de puinbreker maatregelen tegen
deze trillingshinder te nemen. Ook het geluid
van de puinbreker is tot ver in de wijk te horen. Het bedrijf moet haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen en de inwoners
van Hees serieus nemen.’
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De rapen gaar
Bea en Anton zijn erg boos op de gemeente
Nijmegen. Anton: ‘Bewoners van Hees zijn
niet geïnformeerd over de forse uitbreiding
van de asfaltcentrale en puinbreker. Enerzijds
zegt de gemeente de milieubelasting in Hees
door het bedrijventerrein terug te willen dringen, anderzijds wil de gemeente dit soort uitbreidingen gewoon toe staan. Zonder de omwonenden te informeren.
Ook het bedrijf laat niets van zich horen. De
rapen zijn nu echt gaar. De inwoners van Hees
hadden al weinig vertrouwen in de gemeente.
Dat vertrouwen is nu helemaal verdwenen. De
overheid moet juist zorgen voor een gezonde
leefomgeving. Naast het college van B en W
moeten ook de raadsleden de bewonersbelangen beter vertegenwoordigen.’ De vereniging
Dorpsbelang Hees heeft in de zomervakantie
namens de wijk bezwaar aangetekend tegen de
uitbreiding.
Verleden herhaalt zich
Bea geeft aan dat oude tijden herleven. ‘Het
is nog geen tien jaar geleden dat het Publiek
Gerecht plaatsvond. Gemeente Nijmegen en
provincie hebben zich voor een rechtbank van
juristen moeten verantwoorden over de slechte
vergunningen van de bedrijven in NijmegenWest. Toen is afgesproken om de vergunningen aan te scherpen en actief de dialoog met de
aangrenzende wijken aan te gaan. Dat is daarna ook gebeurd. De laatste jaren is het college
en de raad dit helemaal vergeten. Er is geen
geheugen meer bij de overheid.’

Beroep tegen nieuw
bestemmingsplan
Bea vervolgt: ‘Ook het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Kanaalhavens
staat de vestiging van meer milieubelastende
bedrijven toe. Terwijl in Weurt de geluidsnormen al worden overschreden. Het is bij de
spinnen af’. Vereniging Dorpsbelang Hees,
Weurt Plus en milieuorganisatie Leefmilieu
hebben gedrieën dan ook beroep tegen dit
bestemmingsplan aangetekend bij de Raad
van State. Volgens Bea is het bedrijventerrein
Nijmegen-West het op een na grootste bedrijventerrein in Nederland (op Rotterdam na).
Stolpgedachte
Bea geeft verder aan dat er tien jaar geleden
ook is afgesproken dat de milieubelasting voor
Nijmegen-West niet zou toenemen. ‘Overlast
door geluid, stofuitstoot en geur zouden niet
verder toenemen. Dat heeft men de stolpgedachte genoemd. Het autoverkeer op de Energieweg verdubbelt door de nieuwe stadsbrug.
Ook de uitbreiding van Dura Vermeer en het
toelaten van zwaardere bedrijven zijn hier
strijdig mee. Wij worden als inwoners van
Hees gedwongen om via de rechtbank voor
een goed leefmilieu op te komen.’
Op maandag 21 oktober vindt er voor de bewoners van Hees een informatiebijeenkomst
plaats in de Petruskerk, Schependomlaan 85 te
Nijmegen, start om 20:00 uur . Ook verdere
acties worden dan besproken.
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