
De Hoef

In het belang
van Rosmalen

Het Hoef-park van tafel. De ge
meente Den Bosch heeft het
met veel gestoethaspel dan
toch weer van Rosmalen ge
wonnen. Nu kan ik er echt niet
meer omheen om mijn mond
te houden. Allereerst heb ik
he idee dat de gemeente Den
Bosch (waar wij helaas al weer
jaren de dupe van zijn) aller
gisch is voor groene plekjes,
want er blijft geen waardevol
groen meer over.
Bij het b kendmaken van de
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plannen over de Groote Wielen
liet de gemeente .Den Bosch
weten dat ze vooral veel groen
en water gaan creëren, zodat
het heel ruimtelijk wordt. Ros
malen hoeft blijkbaar niet
ruimtelijk te zijn; daar haalt de
gemeente de bestaande mooie
locaties gewoon weg. Een golf
park neerleggen, mag niet om
dat dat niet past in het land
schap. Passen doet het blijk
baar alleen wanneer de ge
meente dat uitkomt.
Rosmalen was een mooie en
een zeer gezonde zelfstandige
gemeente. Wat in Rosmalen
groen is moet groen worden
gelaten. De Annenborch past
niet meer in zijn oude jasje.
Dat is waar, maar daar hoeft
juist dit mooie stukje groen
niet aan te worden opgeofferd.

De gemeente besluit hiertoe
toch en roept vervolgens dat
het financieel niet haalbaar is
en dat er een ruimere bebou
wing moet komen. In vakjar
gon noemen ze dit salami-poli
tiek.
Over toekomstvisie gesprok n.
Appartementen bouwen en het
liefst hoog en v 1. Financieel
natuurlijk veel aantrekkelijker.
Denk eerst eens na of het fi
nancieel haalbaar is en zo niet,
ga elders zoeken! Of kom terug
op het oorspronkelijke plan:
een park met b scheiden be
bouwing. Nu is voor altijd dit
mooie unieke stukje natuur
verdwenen.
Dat oJe op een verhuizing zat
te wachten, is natuurlijk ook
geen uitgangspunt. Vanzelf
sprekend zijn ze blij met me r-

dere velden, maar dat mag niet
als argument worden gezien.
Voor mij is duidelijk dat, zo
lang de huidige bestuurders
het voor het zeggen hebben
zal ik niet meer mijn stem op
Rosmalens Belang zal uitbren
gen. Rosmalens Belang: het be
lang van Rosmalen? Hoe kan
Rosmalens Belang dit college
voorstel steunen? Dit is toch
niet in het belang van Rosma
len!
Schouten van genoemde partij
zegt dat de Rosmalenaar weet
dat mooie plannen wel altijd fi
nancieel gedekt moeten zijn.
Ja, maar dan moeten het wel
mooie plannen zijn en geen
discutabele. Het Hoef-park van
tafel vegen, is niet een mooi
plan, maar een geldkwestie. En
Rosmalens Belang dramt ge-

woon met de 'grote broer Den
Bosch' door. Laat Den Bosch en
met name Rosmalens Belang
(waar staat deze naam eigenlijk
voor?) nu eindelijk Rosmalen
in zijn waarde laten en vooral
de wensen van de burgers res
pecteren. Rosmalens Belang is
opgericht om de belangen en
wensen van de Rosmalenaren
te b hartigen en te respecte
ren, niet te negeren.
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