Will Vugs

ROSMALEN
SPECIAAL"
AI vanal 1986, toen de SP voor het eerst in de Rosmalense gemeenteraad kwam,
heeft de SP een flinke en actieve aanhang in Rosmalen. Waarom? Waarschijnlijk
omdat veel mensen die partij kennen van acties over stookkosten in Hintham, tegen
sluiting van het zwembad, voor het aanleggen van een grote speeltuin, ol omdat
het de enige partij was die tegen de verkoop voor 1 gulden van De Kentering was ol
omdat het de partij was die misschien wel het heftigst tegen de herindeling heeft
geprotesteerd ...
Dat de SP sterke wortels heeft in Rosmalen blijkt ook wel uit het leit dat de drie huidige gemeenteraadsleden alledrie uit Rosmalen komen. Maar ook bij deze verkiezingen is Rosmalen weer sterk vertegenwoordigd op de kandidatenlijst van de Sp, met
drie Rosmalenaren bij de eerste vier kandidaten. Voor zover dat nog nodig is, stellen
wij ze even aan u voor.

Cecile Visscher, 35 jaar, lijsttrekker
Als gemeenteraadslid ben je natuurlijk verantwoordelijk voor de hele stad .. Stel je voor, dat
ik zou zeggen: 'De Onroerend Zaakbelasting
moet in de hele gemeente omhoog, behalve
in Rosmalen, want daar woon ik!!!' Toch,
denk ik, zijn er wel redenen om speciaal voor
Rosmalense belangen OP te komen. Goede
eigen voorzieningen bijvoorbeeld. Er moet een
zwembad blijven, goede sportvoorzieningen
voor verenigingen als OJC en de Black Eagles,
om maar een paar Rosmalense verenigingen
te noemen. We moeten ons gemeentelijk loket
houden, een goed sociaal-cultureel centrum en
een uitgebreid winkelcentrum, ga ZO maar door
Ik vind dat Rosmalen gewoon in staat gesteld
moeten worden, de gemeenschap te blijven die
het altijd is geweest.

Kijk, ik ben niet zo onrealistisch om te zeggen dat het
Rosmalense centrum er eigenlijk nog zo uit had moeten
zien als, pakweg, vijftig jaar geleden. Maar er is daar wel
erg veel verdwenen! Nadat er zoveel gesloopt is, moet het
toch mogelijk zijn om dat ene markante ~istorische stukje
Rosmalen aan de Dorpsstraat 69 te behouden.
Natuurlijk vinden wij als SP dat het centrum van Rosmalen moet worden uitgebreid en aantrekkelijker moet worden gemaakt. Liever nog vandaag dan morgen l Natuurlijk
willen wij een levendig en meer bruisend centrum, waarin
het voor de mensen goed verblijven is, en waar ook de
winkeliers een goede boterham kunnen verdienen.
Ik zal ik me zeker Inzetten voor een snelle aanpak van het
Rosmalense centrum, maar ik zal me ook inzetten voor
het behoud van een herkenbaar stukje oud-Rosmalen.
'Alles van waarde is weerloos', dus moet je soms wat durven te beschermen.

Nico Heijmans, 52 jaar
Ik heb tien jaar in de gemeenteraad gezeten van het zeltstandige Rosmalen en zit nu tien Jaar in de gemeenteraad
van Den Bosch. Ik merk echt het verschil. En dat is niet
alleen maar nostalgie! Ik merk echt dat de afstand tussen
de mensen en de politiek groter is geworden.
Omdat ik kan vergelijken, durf ik te zeggen dat de schaal
van het VOormalige Rosmalen ideaal was, groot genoeg
voor eigen voorzieningen, maar ook weer niet zo groot
dat de menselijke maat werd overschreden.
Wat mij betreft gaan we weer zoveel mogelijk terug naar
die menselijke maat. Rosmalen zou van mij zo weer
zelfstandig mogen worden, ,naar ik ben bang dat dat in
de huidige politiek niet realistisch is. Wat we wel kunnen
doen: Neem bijVOorbeeld de Rosmalense wijkraden serieus, geet ze meer bevoegdheden en laat mensen zoveel
mogelijk beslissen over hun eigen buurt of wijk.
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Behoud voorzieningen Rosmalen
Betaalbaar bouwen in Rosmalen.
Snelle uitbreiding centrum
Steun voor het verenigingsleven
Behoud Dorpsstraat 69
Sociaal Cultureel centrum met
theaterzaal in Rosmalen
1. Serieus nemen van wiikraden

