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centrumplan eindeliik van de grol.

In de Rosbode van enkele weken geleden schreef ik een artikel over de stagnatie bij
de ontwikkeling van een Volwassen Rosmalen. Daarbij constateerde ik dat een groep
tegenstanders van het centrumplan de uitvoering van de plannen ophoudt. Ik riep de
lezer van de Rosbode op om als zwijgende meerderheid ook eens te reageren. Daar
is massaal gevolg aan gegeven, een greep uit de vele reacties treft u hierna aan. Uit
het oogpunt van privacy zijn de namen van de lezers die reageerden weggelaten. Wat
gebeurt er mei de reacties vraagt u zich misschien af. Nou, ik ga iedereen die heeft
gereageerd uitnodigen voor een bijeenkomst. Immers, een aantal mensen heeft aan
gegeven zich actief te willen inzetten voor een snelle ontwikkeling van het centrum·
plan. Hoe daar een vervolg aan gegeven kan worden gaan we dan bespreken.

Door Het'man Voln Dinthet'

Onze democratie zit eigenlijk
vreemd in elkaar. Elke vier jaar
kiezen we een gemeenteraad
die de belangen van de inwo-

ners behartigt en plannen ont
wikkelt. Iedereen die bezwaren
heeft tegen die plannen kan
gebruik maken van oeverloze
en eindeloze procedures om
plannen tegen te houden. Voor-

standers van plannen waarvoor
een mandaat is afgegeven via
gemeentet'aadsve1ciezingen
hebben eigenlijk verdef niets te
zeggen. Daar zijn geen proce
dures ~ ontwikkeld, die

moeten lijdzaam toezien hoe,
in de meeste gevallen een
handjevol mensen, de kont
tegen de krib gooien en ontwik
kelingen jarenlang teger]hou
den. Ten koste van oodememers
die het letterlijk ha~vol geld
kosl., ten koste ook van de
imvoners aan wie jarenlang
\o\'OOn· en winkelgeoot wordt
onthouden. De re~ening komt
nooil te liggen bij de bezwaar
makers maar altijd bij de
betrokkenen. Dal vind ik eerlijk
gezegd zuur en oneerlijk. Mijn
emotionele beleving van mijn
geboortedorp staat al vele jaren
ooder druk. En omdat ik ook
het eeuwise 1C\'erl niet heb vind
ik dal het hoog tijd \\'Ofdt dat er

nu eindelijk eens iets g'
Zodat ik het mag meema~

Rosmalen eindelijk cen
wassen wordt.
Uitgebreid vervolg
oppag.l0enll
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en dm vraagt om aanpassingen.
In potentie Ilebben we met z'n·
affen geld te besteden lokaal
aan horec,l en winkels dal we
nu elders uitgeven. Zonde.

Ten eerste wil ik u zeggen dat
ik het volledig met u eens ben.
Er is lang genoeg negatief
gedaan. Het is nu tijd om eens
positief op de plannen te rea
geren. Zelf ben ik ondernemer
in het centrum en zie de nood
zaak van de plannen in. Boven
dien ben ik ook inwoner van
Rosmalen en wil ook een
gezellig en levendig dorp. Stil
stand is achteruitgang en we
hebben lang genoeg stil
gestaan. Ik hoop dat u met
deze actie iets op gang kunt
brengen.

Je artikel van 6 februari in de
Rosbode vond ik heel goed.
Ik sta er geheel achter. Groeten
en succes,

Met deze mail willen wij laten
weten het helemaal met u eens
te zijn.

Rosmalen verdient een aantrek
kelijk dorpscentrum meI veel
meer faciliteiten dan het nu
heeft!

.Het dorpscentrum is op dit
moment te beperkt om alles te
kunnen doen en kopen wat we
eigenlijk zouden willen.
Te weinig leuke restaurants, te
beperkt winkelaanbod en te
vl'el dode stukken in de Dorps
straat (zoals Ier hoogte V.ln het
pand waar voorheen de ABN·
AMRO za!), waardoor het cen
trum er niet aantrekkelijk uit
ziel. Kortom tijd voor wat actie
waardoor het ccntrum er beter
uit komt te zien!

Ik ken hel plan niet inhoude
lijk, mMr ben het me je eens:
stilstand is achteruitgang! En
dat is lellerlijk van toep.lssing
op het centrum van Rosmalen:
het wordt cr niet beter op. Mis
schien is het een idee om het
plan berer (via de Rosbode?) te
pn'senteren en te vragen om
een referendum, zodat ook de
'zwijgers' zich laten zicn/horen
en een realistisch beeld ont
staat.

Sterkte in de 'strijd'!

N.lar aanleiding van het arlikel
"Als je overal tegen bent
gebeurt er vanzelf niets" Ros·
bode van 6 feb. 2009 wil ik U
zeggen dat wij het helemaal
met U eens zijn!

Krijg' net de Rosbode en lees
het artikel over het negatieve
~edoe. over het centrum van
~osmalen. Ik ben het helemaal

ITIet de schrijver eens. Het
lvordt tijd om nu eindelijk eens
~oor te pakken. Laat die villa
~an maar staan, bouw erom
,leen, weet ik veel, maar pak
let centrumplan nu wel op. Ik
voon zelf in Empel en vind het
:entrum ·in Rosmalen leuk om
laartoe te gaan mits het nu wel
gaat meegroeien met Empel en
Groote Wielen. En dat moot nu

rgebeuren want anders gaan al
die nieuwe bewoners van

IEmpel en Rosmalen zich op de
binnenstád richten of omlig
gende dorpen die wel een leuk,
gezellig en levendig centrum
hebben. Moet je in Rosmalen
cens op vrijdagavond op koop
avond lopen, uitgestorven! Heb
verder geen tijd om me actief
voor deze zaak in te zetten,
maar wens een ieder die dat
wel gaat doen, heel veel suc
ces!

Iemand, die de moeite neemt,
zo'n uitgebreid positief artikel
voor de Rosbode re schrijven,
qat verdient een reactie. Tja,
vanmorgen wandelde ik weer
'ns door het centrum en het
ziet er inderdaad bijzonder
triest uil. Het is overbodig, affe
rolle plekken te noemen, want
iedereen kent ze. Je kunt ook
geen mensen over de vloer
hebben, of hel is onderwerp
van gesprek. "Waarom er niets
.lan gedaan wordt"; dat is
steeds de vraag. Inspraak e.d. is
natuurliik prachti~, maar je

wat jij noemt "de zwijgende
meerderheid". Ik kan verzeke
ren, d.lr er beslist heel veel
inwoners zijn, die zich enorm
ergeren aan deze situatie. Eli
die hopen, dat er spoedig wat
gaat gebeuren. Een gezellig
bruisend centrum, overdag,
maar ook 's avonds. Als de
juiste indicatieven ontwikkeld
zouden worden, komt er wel
licht snel/er iets van de grond.

Ik ben net van harte eens met
uw stellingname over de wijze
waarop Rosmalen weer nieuw
leven moet worden ingeblazen.
Twintig jaar geleden ben ik in
Rosmalen komen wonen omdat
het een prettig dorp was dat
volop in beweging was. Helaas
hebben de ontwikkelingen
sindsdien nagenoeg stilgestaan,
zijn er rolle plekken gebleven
en ontstaan en heeft de
Gemeente Den Bosch bezit
genomen van de buitengebie
den. Erg jammer dat het cen
trum van Rosmalen niet op een
positieve manier heeft kunnen
inspelen op de groei van het
aantal Inwoners ondanks de
inzet van diverse winkeliers.
Hoog tijd dat de herontwikke
ling van het centrum tot stand
komt op een manier dic past
bij de omvang en de uitstraling
van een dorp als Rosmalen.
Veel succes met deze positieve
:letie!

Mijn m.ln en ik zijn het er hele
maal mee eens. Het is sch.lnde
dat ons dorp zo verpaupert.

Met voldoening nebben wij het
artikel gelezen in de Rosbode
van vandaag (6 februari) over
jouw kruistocht om tegenwicht
te bieden aan de bezwaarma
kers voor ontwikkeling van het
centrum van Rosmalen. Het
artikel verkondigt volledig onze
mening over de wijze waarop
de ontwikkeling van het cen
trum de afgclopen jaren is
tegengehouden. Wij vinden
ook dal Rosmalen verpaupert
en dat het hoog tijd wordt dat
net tot ontwikkeling komt. Wat
neeft net centrum nu te bieden?
De standaard winkeltjes die je
onderhand wel gezien hebt,
een enkel café en restaurant.
Als wij langs het voormalige
postkantoor bij de Aldi wande
len, schamen wij ons bijna
dood. Of dan de Dorpsstraat
die vanaf de ING ontsierd
wordt·door vervallen lege pan
den. Met respect voor de
bezwaarmakers, we moeten
vooruit met de tijd. Rosmalen
groeit en daar hoort een groter
en bruisender centrum bij,
waar plaats is voor iedereen en
waar ook 's avonds nog iets te
beleven valt.

Hierbij bieden wij je onze
steun aan.

Ik kan net er "dUeen maar néle·
maal mee eens zijn, wat je
schrijft!

Ook ik erger me mateloos aan
de opstelling van een aantal
personen hier in Rosmalen die
"af/een maar tegen" zijn, met
als triest resultaat dat er nog
steeds niet gebeurd is in het
cenlrum. En dat terwijl het al
jaren zo ontzeIlend nodig is
om het centrum op te waarde
ren en de verpaupering tegen
te gaan. En zoals je zegl: "het
merendeel van bewoners van
Rosmalen wil juist wél dat er
snc1 iets verandert, alleen een
aantal " opruiers" vertraagt de
boel enorm. Daarbij wil ik zelfs
opmerken dat de handtekenin
gen-actie die een aantal maan
den geleden gestart is (tegen
plannen) in mijn optiek veelal
ondertekend zIjn door bewo
ners, terwijl ze va.lk niet eens
goed doorhebben wát ze nu
eigenlijk ondertekend hebben!
Hel komt feitelijk echt maar
van een aantal mensen.

Ik neem als bewoner van de
wijk 't Ven deel aan het zoge
naamde wijktafeloverieg met
gemeente en wijkraden en kom
daar ook mensen van verschil
lende "pluimage" tegen. Rich
ting wijkraad 't Ven heb ik
meerdere malen aangegeven

mans-pand, voormalig ABN
AMROgebouw en naastgelegen
voormalige bloemenzaak zor
gen niet voor een levendig cen
trum). Er zal snel iets moeten
veranderen, wil het centrum
niet helemaal " uithollen".
Helaas wil de wijkraad het nict
op zich nemen om een tegen
geluid IC lalen horen. Ik vind je
initiatief dan ook heel erg goed
en ik kan me er alleen maar
helemaal achter scharen!

Recent heb ik richting voorzit
ter van wijkraad Centrum!
Hondsberg nog aangegeven dat
ik het niet eens bn zijn mei
hun opstelling. Er ligt nu een
gewijzigd plan, maar ook nu
zeggen ze dat het niet is zoals
ze willen (en wil/en ze weer
lJlet welhouder om rafel). Wat
ze dan wel wiJlen? Dat is nog
SleedS niet duidelijk.... (ik heb
het ze gevraagd en krijg geen
duidelijk antwoord). Nou, ik
kan nog wel even doortypen,
maar ik wilde alleen even laten
weten dat ik het helemaal met
het gestelde in het artikel eens
ben! Goed initiatief. Als er een
vervolg aan gegeven wordt,
mag je me wel benaderen.

Vanavond liep ik door het cen
trum van Rosmalen. Koop
avond! Wat een aanfluiting
dacht ik toen. Het bruist niet.
Wat een dooie boel. Kom ik
thuis lees ik in de ~osbode

jouw hartekreet. Ik ben het vol
ledig met je eens. Een stuk naar
mijn hart. Ook ik erger me al

. jaren aan ons centrum. Jaren
geleden was ik voorziller van
de wijkraad Sparrenburg. Toen
ik naar de Pastoor van der
Meijdenstraat verhuisde viel ik
automatisch onder de wijkraad
RosmalenCentrumIHondsberg.
Deze wijkraaad kampt al jaren
met een bestuursledentekort. Ik
heb wel eens overwogen om
me verdienstelijk te maken
voor Rosmalen door lid te wor
den van de wijkraad. Wat me
tegenhoudt is dat ik dit meer
een actiegroep vindt die TEGEN
alle ontwikkelingen is in het
centrum (en Rosmalen). Daar
bij zit ook de bewoonster van
Dorpsstraat 69 nog ccns in die
wijkraad........ Ik heb daar op
zicn niets tegen, maar onwille
keurig lijkt de wijkraad een
stempel te drukken op de voor
uitgang in Rosmalen en haar
Dorpsstraat. Ik weet niet wat je
van plan bent met Volwassen
Rosmalen, maar op mijn steun
kun je r~kenen.

Goed stuk heb je geschreven!
Wij willen als echie Rusmolle
se mensen graag uitbreiding in
het centrum van Rosmalen mei
een dorpse uitstraling laat het
een bruisend centrum worden
met volop winkels ·en een
~ezelfiR plein behouden met

genil'ten (wij zijn tl.'/Jslotte 2
echte DorpstriJters)

Complimenten voor het artikel;
gaf precies weer wal ik ook
voelde. Nu maar nopen dat de
zwijgende meerderheid de tijd
neemt voor l"Cn emaît

Mooi artikel in de Rosbode.
Bl'n het er helemaal mee eens,
maar hoc nu verder. N,ltuur/ijk
ben ik erop tegen dat alles zo
beliJcflvlijk I.mg duurt en
natuur/ijk ben ik erop legen dat
cr nu een groepje ml'l een win
lerslaap van piJkweg 819 ja,lr
op slaat en zo nodig weer eens
iets rrJ(X,t vertel/eli en dan
natuur/ijk de zaak Wl'Cr ver
traagt. Natuurlijk ben ik er ·ook
op tegen dat er in Rosmalen
l'en slecht beleid is 1..1. v. de
bouw van het centrum. }Ij kelll
zelf een a.lnlal sprekende voor
beelden. Maar zoals het cen
trum er nu uitziet, daar schaam
je je als geboren en gelogen
Rosmalenaar inderdaad heef
diep voor. Blijft dus voor mij de
vr,1ag, hoe wil je verder en hoe
kunnen we de .1Zijnzeikers in
Rosmalen een stap voor zijn?

Uw uitvoerig artikel in de Ros-·
bode van 6 feb. 2009 is mij uit
het hart gegrepen. Het is zeker
een goede basis voor een
krachtig signaal naar zowel
gemeentebestuur als de inwo
ners van Rosmalen. Jammer dat
u in het artikel geen gewag
maakt van de recente aclie van
horecaonde(nemers en KOM
in dezelfde richting als uw stel
lingname. Een aanpak waarbij
telkens om de paar weken een
van de door u genoemde stag
naties c.q. pijnpunten in het
dorp kort en krachtig in de Ros
bode uit de doeken worden
gedaan. Uiteraard met inbreng
van voor- en tegenstanders, die
beiden hun argumenten naar
voren brengen. Het zou een
goede zet zijn van de politiek
en het gemeentebestuur als die
in een kaderstukje hun visie op
het betreffende punt geven.

Wat een geweldig goed verhaal
in de Rosbode over hel cen
trum V,ln Rosmalen. Ik ben het
helemaal mei je eens,' er
gebeurt al jaren niks en Rosma
len verpaupert. AI sinds wij
hier wonen en dat is al twintig
jaar zil je mei dat vieze huis
tegenover de bieb, de bloc-·
menwinkel van Rene en ga zo
maar door. Ik hoop dat veel
mensen reageren, -allemaal
mensen die ook willen dat cr
weer een vernieuwd en leven
dig Rosmalen komt. Ga je iels
met die reacties doen?

Wat is dat nu', wil je van Ros
malen (''en soort wijk maken
van 's·Bosch, zoiets als de
Kruiskamp, met een megawin-

naar de bewoners van Dorps
straat 69, is het jaloezie of ran
cune, wat is dat toch? Laat die
mensen lekker hun woongenot
behouden. Toch een belache
lijk idee om een van de weini
gc mooi huizen die er nog over
zijn van het oude Rosmalen te
veranderen in een rcstaurantr
Er is in Rosmalen al genoeg
met de bolle bijl gesloopt. En
al die Icse en rolle plekken die
er zijn hadlten allang ingevuld
dan wel verbeterd kunnen wor
den, dat hangl echt nict af van
de actie van zogenaamd enkele
bewoners. O.a. de smederij
van l"ennings is al vele jaren
een doorn in net oog. Nu lijkt
het of alles de schuld is van
een familie die, zeer terecht,
wil blijven ~vonen op de plek
die hun zint en wa.lr ze geluk
kig mee zil·n. Ik hoop dat die
onzalige pannen spoedig van
tafel geveegd zijn.

Vi.l deze weg wil ik u steunen
in de strijd voor een vernieuwd
cenlrum. riet wordt hoog lijd
dat er nu eens echt iets gebeurd
ipv van allemaal dat geneuzel
over niets. Waarom moel altijd
alles afgebroken worden? Kan
er van het kleine beetje echte
oude rosmalen niets mee
gl-"d.liJn worden. Nu is er al niet
veel meer van OVet;m.lar waar
om moest als voorbeeld de
oude jongensschool bij de kerk
afgebroken worden? Had daar
bv een mooi winkelcentrum
van gemaakl. Maar goed hel
oude postkantoor mag vandaag
nog weg. Veranderingen zijn
goed en ik ben zelf wel voor
een gezellig bruisend centrum.
Ik denk dat rosmalen meI
30.000 inwoners wel een mooi
centrum verdiend. Hel centrum
moet snel weer een mooi aan
zien krijgen,en dal mensen hier
komen winkclen en eten omdal
het een mooi en leefbaar cen
trum is en geen oude bende.
Suc.ces meI de slrijd.

Bij deze willen wij je laten
weten dat wij het fOCfend met
je eens zijn. Dit naar aanlei
ding van je sluk in het BD d.d.
zaterdag 21 februari 2009. Het
is inderdaad zo dat het aanzien
van bepaalde de.len van het
centrum van Rosmalen slecht
is. De leegstaande panden ver
pauperen snel en wekken
steeds meer ergernis op. Ons
eens zo mooie centrum wordt
zo bij velen een doorn in het
oog. De IJJCnsen die alsmaar
bezwaar blijven maken moeten
dit toch ook erkennen, dat kan
niet anders. Sorry voor de late
reactie maar ik vind ook dat
het onderhand lijd wordt dat Cf

wat gaat gebeuren. Zowel voor
de bewoners en ook de nieuwe
bewoners en de middenstand
in Rosmalen is het een slechtc
zaak dat er niets gebeurt. leder-

Sterkte meI de strijd.

Iedereen za I hel met je eens
zijn en ook ik maar cr gebeurt
vervolgens al jaren weinig of
niks... Ik heb al een paar keer
een brief in de bus (hier uit de
buurt jij waarschijnlijk ook)
gehad met de tekst: "kom in
actie!" Ik heb de moed niet
meer om nog in actie te komen,
al zo lang als il< hier woon (JO
jaar inmiddels)zijn er veel din·
gen die positief veranderd
zijn ..

Helaas ook een hoop dingen
die aan nodig aan veranderin
gen toe Wilfen maar die kwa
men en komen tot /JU toe niet
aan bod (wat heel veel irritatie
oproept bIJ" mij) omdat er o.a.
zo'veel menscn tegen proleste
ren, dit ;s het enige wat ik ont
houdetl heb van de ontw;kke
ling van de 'lfgelopen jaren.
Allerlei procedures houden een
goede ontwikkeling tegen, je
kan het mei de plannen eens of
oneens zijn, als er in het verle
den niet zoveel tegenwerking
was, was er het lJodige b'erea/i
seerd. Dit moet ook eens
b'ezcgd... Ik wordt het een beel
je zat allelJliJa/... dat gepr.lal
over vanalles en nog wat en
geen daden...

Ik wil geen schuldige aanwij
zen,·maar ik hoop dat eronder~
hand eens actie komt in de
kom van Rosmalen... De han
den samenvouwen en de
scnouders eronder.. Mij inte
resseert het niet meer zoveel
(vanwege het lange wachten)
wat Cf gebeurt als er maar iets
gebeurt... Nu de hele wereld in
een recessie zit verwacht ik
dan ook helemaal niet dat de
gemeente 's-Hertogenbosch
onder de indruk zal geraken
van welk protest dan ook... De
gemeente is nu blij dat alles
even kan wachten... denk ik
zomaar. Herman ik wil je niet
alle moed ontnemen maar ik
verwacht eigenlijk niks van de
gemeente zolang de economie
in een recessie verkeert. Zo
denk ik er over... Misschien
niet helemaal de readie die je
verwacht had... misschien ook
wel, ik hoor het graag van je!
Heel knap dat jc de moed nog
op kan brengen om je nek uit
Ie steken, veel sl)cces!

Wilt u ook uw mening kwijt,
mail dan naar paraplurosma
len@gmail.com

Als het goed is gaat binnenkort
de slopersha~ eifJde/ijk het
oude postbntoor binnen. Het
terrein dat daarmee vrijkomt
wordt volgens de pLumen om
heind met hekken. Fout pfan
met het oog op ik lraagheid
van planontwiltlceline maak er
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