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Theaterstuk verbloemt noodzaak
centrumplan

EenOsear
voor Tommv!winkels!
De afgelopen weken is de discussie rondom het "Komplan" Rosmalen weer in alle hevigheid losgebarsten. En
dan met name over de gevolgen daarvan voor het pand
Dorpsstraat 69. De familie Zwinkels, bewoners van
Dorpsstraat 69, zijn het niet eens met het feit dat hun
pand met het oog op een m0l;\elijk nieuw te realiseren

voormalige gemeente Rosmalen respectievelijk door de gemeente 's-Hertogenbosch erkend. De gemeente presenteer+
de al weer jaren terug de eerste
voorstellen over de invulling
van het "Komplan" . Het plan
werd afgeschoten, onder meer
door Rosmalens Belang. De gemeente heeft in vervolg daarop
een nieuw plan laten ontwerpen, bekend staande onder de
naam "Plan Soetcrs". Wat volgens een grote meerderheid
van bewoners (én Rosmalens
Belang) wél tegemoet komt aan
de oorspronkelijke bezwaren.
Het krijgt dan ook de goedkeuring van een meerderheid van
de Gemeenteraad. Maar ook in
het "Plan Soeters" is geen ruimte voor het pand Dorpsstraat

69.

De bewoners van Dorpsstraal
69 blijven zich verzetten tegen
de plannen. Binnen de daarvoor gestelde democratische
IJKomplan" in Rosmalen zou moeten verdwijnen. Een spelregels is dat ook hun goed
gegeven waarvan ze echter wél op de hoogte waren ten recht. Je kunt je echter hardop
of waartegen ze zich
tijde van de aankoop van hun pand.' Afgelopen week afvragen
verzetten nog wel over de ingreep de familie een avond van Thuis in Rosmalen aan houd gaat. Het lijkt ook te zijn
voor een zorgvuldig geregisseerd protest met als hoog- verworden tot een familiaire
hetze tegen Rosmalens Belang.
tepunt een geplande arrestatie.
De familie Zwinkels is op z'n
zachtst gezegd radicaal in haar
ders in de gemeente plaatsvin-- protesten en niet altijd voor reCommentaar
den, onder andere bij winkel- de vatbaar. Ook de redactie van
De rotte plekken in hét dorp centra zoals De HelftheuveJ. dit blad kreeg een lading smzijn iedere echte Rosmalen<1ar Voor de ontwikkeling van het adelijke uitingen over zich toen
al jaren een doorn in het oog. hart van Rosmalen is dit dode- bij een vorige gelegenheid niet
Ondanks vele jaren van plJn~ lijk. Met het oog op de bouw direct werd ingegaan op een
nen maken gebeurt er nîets. De van de Groote Wielen had Cen- verzoek een tekst te plaatsen.
smederij Pennings staat al tien~ trum Zuid al lang in uitvoering Daarbij werden ook middelen
tallen jaren te verkrotten evO n- moeten zijn. Als cr niet snel ac- als bedreigingen met fysiek letals het voormalige postkantoor. tie komt verwordt het hele cen- sel niet geschuwd. Dat er in deDa~rnaast stagneert de ontw ik - trum tot een eenvoudig buurt- zelfde week een steen door de
kelmg van de Molenhoekpas,a~ verzorgingscentrum, daar waar ruit van het redactiekantoor
ge. door de aarzeling om de het de mogelijkheden ten ov~r ging en de redactieauto als geKnngloopwinkel,
eigendOm biedt om voor (minimaal) heel volg van. een trap een deuk opvan de Gemeente, een andere Rosmalen te dienen als een liep zal wel toeval geweest
bestemming Ie geven. Noodj:a- plek waar je goed, gezellig en zijn.
kei ijke stappen om het ü ln - uitgebreid kunt winkelen en Op de redactie worden we er
niet warm of koud van, maar de
trumplan Zuid uit te voer~n, kunt verpozen.
Uitvoering van het Centrum- gebeurtenissen van afgelopen
blijven achterwege.
Rosmalen, qua inwoneraantal plan is noodzaak voor een eco- week verbazen ons geen si nds.
meer dan een kwart van de ~~e~ . nomisch overleven van Rosma- Zeker niet omdat persvertegenmeente
's
Henogenbost:h, len. Het pand Dorpsstraat 69 woordigers vooraf waren getipt
hangt qua dynamische winkel~ moet volgens de pl.lnnen daar- over ~ 'een spectaculair protest
ontwikkeling zeker aan de a(h~ voor wijken. Jammer .dan .. Het zeer geschikt voor een fotomopand heeft géén hlstonsch.e ment'. De familie Zwinkels
ters~e mem. De kern Rosmall?tl
verlteSt de strijd door voorty'a~ waarde (dateert uit 1924) en IS deelde flyers uit bij een bijeenrende ontwikkelingen die eL als zodanig ook nooit door de komst van Thuis in Rosmalen

(en dus niet Rosmalens Belang).
Tegen het verspreiden van flyers is geen enkel bezwaar, zelfs
niet als het een parodie betreft.
De organisatoren vinden echter
dat de ontvanger van de flyer
op het verkeerde been werd gezet. Door de organisatie werd
daartegen da~rom opgetreden.
Zoon Tomas (alias Tom of Tommy u zegt het maar, de inwoner
van Rosmalen die trouwens in
Utrecht blijkt te wonen) werd
verzocht de zaal te verlaten. Als
hij daartoe niet vrijwillig bereid
is wordt de politie ingeschakeld.
Wanneer de politie uiteindelijk
arriveert, is de conclusie al snel
dat de familie zich op of over
het randje van smaad begeeft.
Het f1yeren moet worden gestaakt. Niet op last van Thuis in
Rosmalen, niet op last van Rosmalen Belang, niet op last van
de Kentering, maar op last van
de politie. Tomas Zwinkels
wordt gesommeerd om met zijn
moeder mee te gaan. Hij weigert dit en daagt de agenten uit
om de sommatie driemaal te
herhalen zodat hij in bewaring
moet worden gesteld. Hij lokt
dit dus bewust uil. De agenten
gaan over tot arrestatie. Triest
wordt het pas echt als hij vall"
de agenten eist dat hij in de
boeien wordt geslagen. Hij had
immers spektakel beloofd aan
de pers. Als hij een zijn fotograaf ontwaart begint hij zich
. dan ook theatraal te verzetten,
dat doet het immers goed op
een foto.
Jammergenoeg laten de organisatoren zich, ongetwijfeld onder invloed van de gebeurtenissen, provoceren tot een tweede
ingreep die wellicht ook anders
had gekund. Nu lijkt het of alle
protest de mond wordt gesnoerd. Het geeft de vader van
de familie bovendi('n de gelegenheid uit te roepçn mishandeld te zijn, evenals zijn zoon.
Het theaterstuk is daarmee
compleet.
Ach wat zielig die familie
Dorpsstraat 69, die (Ieze avond
een acteerprestatie leverde die
een Oscar waardi}: is. Mijn
handen krijgen ze et echter niet
meer voor op elkaar. Het gaat

de familie allang niet meer om
de kwestie. Hun individuele
belang is democratisch ondergeschikt gemaakt aan het gemeenschappelijke belang van
Rosmalen: eindelijk eens een
centrum dat bij Rosmalen past.
Hun begrijpelijke gevoel. van
teleurstelling wordt eenzijdig
afgereageerd op Rosmalens Be+
lang. Dat doet pijn als je supporter van Rosmalens Belang
bent maar hoorlook bij de pol itieke risico's. Daar hoef-je ook
geen medelijden mee te hebben. Medelijden heb ik alleen
met het Centrum van Rosmalen. Dat kwijnt langzaam steeds
verder weg
.
Verklaring familie Dorpsstraat

69:
"Omstreeks 20:00 begonnen de
bewoners met het uitdelen van
hun flyers. De organisatie van
de avond heeft eerst met dreigementen geprobeerd het protest de kop in te drukken. Toen
dat niet lukte hebben zij de politie gebeld. De agenten die arriveerden wisten niet zo goed
wat zij met het verzoek van de
organisatie moesten. De heer
lokale politie commissaris was
echter als lid van het panel op
de avond aanwezig en raadde
hen aan de groep te arresteren
op grond van "lokaalvredebreuk". Van de groep weigerde
een jongen op te houden met
flyeren, hierop volgend is hij
gearresteerd. De verbaasde jongen heeft inmiddels laten weten
dat hij zich niet aan deze aanklacht conformeert en zijn zaak
wil laten voorkomen. Vervolgens weigerde de organisatie
van de bijeenkomst om nog
mensen van Nde kritische
groep" toe te laten. Later op de
avond leek de rust weergekeerd
ie zifn. Echter toen de vader
van de eerder gearresteerde
jongen aan de zaal wilde vertellen wat er gebeurd was werd
hij uil de zaal verwijderd. Buiten het zicht van de zaal is deze man vervolgens geschopt en
geslagen. Een omstander die de
man te hulp kwam heeft ook
enkele klappen gevangen. Beide hebben aangifte gedaan van
mishandeling en openbare ge-

weldpleging" aldus woordvoeder Tomas Zwinkels.
Verklaring Rosmalens Belang:

Het recht op de vrijheid van
meningsuiting is een fundamenteel grondrecht. Dat eenieder dient te respecteren. Maar
dit betekent niet dat het niet
aan grenzen gebonden is. Zo
kan dit recht volgens Rosmalens Belang niet worden geclaimd wanneer de uitingen
uitsluitend de bedoeling hebben om kwetsend, misleidend,
smadelijk en beledigend zijn.
Als personen die geen deel uitmaken van Rosmalens Belang
de indruk wekken dat zij een
pamflet met een boodschap uitdragen namens Rosmalens Belang. Dit door een exacte kopie
van de boodschap van onze
partij te misbruiken. En deze
misleidende 'verpakking' te
voorzien van een beledigende
en smadelijke inhoud. Deze uitingsvorm vinden wij onacceptabel. Het !leeft niets meer te
maken met het doel om op te
komen voor persoonlijke belangen, maar puur om de ander te
kwetsen en in een kwaad daglicht te stellen. Het is wat ons
betreft in strijd met geldende
fatsoensnormen en respect voor
de menselijke waardigheid" al·
dus hel Bestuur.

Don Quichot
Is er misschien een Rosmalense
ondernemer met een heeeele
grote dieplader. Dan kan die
villa erop en richting Gagelkamp. Komt dat plan ook gelijk
tot uitvoering. Maken we er een
parkje omheen met een paar
windmolens, blijft er iets om tegen te vechten voor de familie
Dorpsstraat 69.
Peter Michels
Rosmalen

