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bewoners van Rosmalen willen
dat hel dorpse karakter v.ln
Rosmalcn behouden blijft.

Ook de gemeellle 's-Hertogenbosd1 zegt dal zij het dorpse
karakler wil behouden. Alleen
de plannen die door de pr0jectontwikkelaars waren 0pge-

steld, voldoen daar helemaal
niet aan. De ~nlC heeft dil
inmiddels ook ingezien en past
de pl;tnnen ;t;tn. Er is nu nog
helerT>u1 geen Uni en kwr
centrumplan. Er kan nog niet

worden gebouwd.
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Hel centrumplan voor Rosmalen blijft de ~ e n bezighouden, zo 61ijkt maar ....'1.'ef uil
de uitgave Viln 13 maart van de
Rosbodc. De heer Van Oinlher
oeeml daarin de gelegenheid Ie
baat om IC pleiten voor een
snelle rcalis.1tic. Als je ziet
~rke

gaten cn rotte plck~cn cr

in ons dorp zijn ontstaan door
speculaties van projeclOfltwik.

kdioars en getreuzel van de
gcn~nlc.

dan heeft de heer

Van Dinlher groot gelijk. Er

moet snel wal gebeuren. Maar
welk plan moel er eigenlijk

worden gebouwd?
Omdat veel mensen uit RosmalefI zich ZOI'gcn maken ()'Ier de
kwaliteit van de plannen van
de protectOfltwillkelaars

wveeI mogelijk stenen stapelen zonder zich te bekommeren om de eigenheid van Rosmalen - hebben een aantal

burgers de beweging -Rosmalen Blijft Oofps- gpgeric:hl.

De<ee beweging heeft

eefl

manifest opgesteld dat inmid-

dels door YC('l mensen Uil Rosmalen is oodertekC!fld. Deze

Blijft Dorps~ wil
graag dal er snel ~ pr,m.
nen komen die oOk daadwerkelijk gebouwd kunnen ~an
worden. Plannen die het d0rpse karakter van Rosmalen doen
behouden en versterken. Zijn
wij er gerust op dat er goede
plannen van de gemeente
komen? Helaas niet. DaafVQOr
heeft de gemeente ~ich leveel
gecommitteerd aan de projectonlwikkela;t~ Ook vind de
gemeenlt' het bebngrijker dat
het centrum van Rosmalen niet
;tl$ een dorp maar al!; een
stadsdeelcentrum wordt getien.
EC'n stadsdeelcentrum en tegelijkertijd het dorpse karakter
behouden? Dat i$ een onmogelijke opgave.
Wat vindt MRosmalen Blijft
Dorp$"" beLlngrijk? Wij vinden
dat er nu $OCl plannen moeten
komen die voldoen aan de volgende uitgangspunten: Perceelsgewijze
kleinschalige
bebouwing (du$ geen grote
bouwbloU:C'n meer), zovecI
rnclgt'lijk behoud van en respect voor bestaande panden,
licht. lucht. ruimte en groen.
Ook wij willen de winkclfunc·
tie \lCr$ter1<en door ~uÎk te
maken van bestaande structuren en gebouwen. Het gebouw
van de bibliotheek is I"let vrij
gekomen en kan uilstekend
dienen al$ supermarkt. Dat zou
de Aldi kunnen zijn ol de
~mOO. De Akli vernieuwt de
huidige winkel ol verhuist. Oe
open gaten - w<l.)ronder de
locatie oude postkantoor •
moeten zo snel mogelijk worden ingevuld met pa~
bebouwing.
~Rownalen Blijft I:lorp$~ plcit
dus voor kw;tlilell. Als het iets
meer tijd kO$l om goede plannen Ie maken, dan moel dit
maar zo zijn. Men onthoudt
hoc goed je het doet en vergeet
hoe snel
het deed. Het
getuigt niet van visie om nu
erwor te IJIeiten om Rosmalen
door pro;eetontwikXelaars te
laten voIst;tmpen met stenen.
Wij nemen aan dlt de heerVan
Dinlher dit ook niet wil. IndiC'n
dit wel zo is, dan i$ hij helaas
niet zo goed geïnformeerd.
Tot slot nog even dil. Oe heer
Van Dinther" zegt l\iIll'lCfl$ de
zwijgende lIleerooheid van
Rosmalen te spreken. Oe zwijRet1de meerderheid die ik tegen
~omen hoor ik verzuchten:
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MHoud 'vol, het gaat om ons
dorp~. Met elkaar proberen wij
dil zwijgen tc doorbreken en
elke stem Ie bten lellen, ~Olbl
ieder de kans krijgt geinfofmeerd te worden en zijn
mening kenbaar Ie maken.
Er i$ ook geen ooder~oek
gedaan naar wat de mensen
van Rosmalen echt willen. Wel
is duidelijk geworden, 000r het
g.role aantal bezw.taf'$Cf1riften
en door de vcle ondef1ekeNars
van het manifesl van ~Rosma
Ien Blijft Oorp$~ dal heel veel
mensen Ofl$ in Ofl$ streven
steunen.
Wilt u meer ovcr ~Rosmalen
Blijft Dorps- weten, ICC$ dan
verder op www.fQ$malenblijftdorp$.nl . Wilt u ~Rosmalen
Blijft Dorps"" steunen, laat dan
van u horen via infoerosmalenbrijft~.nl.

