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Ondernemingen
ruiken geld

Met verbazing lazen wij het
artikel in het Brabants Dag
blad van 20 november jl.
waarin de voorzitter van de
komondernemers Rosmalen
stelt dar de bewoners van
Dorpsstraat 69 open kaart
moeten spelen over de stand
van zaken rond hun villa.
De bewoners hebben naar on
ze overtuiging altijd open
kaart gespeeld. Gelukkig ver
zetten zij zich tegen de sloop
van hun villa in Rosmalen.
Het is een van de laatste ka
rakteristieke paoden van Ros
malen. Er zijn bijna 200 be
zwaren ingediend bij de ge
meente Den Bosch tegen de
sloop van Dorpsstraat 69. En
het zouden er wellicht nog
meer zijn geweest als het Bra
bants Dagblad destijds niet
met grote koppen bericht zou
hebben, dat de commissie
Ruimtelijke Ordening van de
gemeente Den Bosch de plan
nen voor het centrum van
Rosmalen positief had bena
derd met één restrictie en dat
was dat de Villa Dorpsstraat
69 moest blijven!
Veel mensen hebben nog
steeds vertrouwen in de poli
tiek en dachten dao ook dat
de villa daarmee gered was.
Maar helaas!
Hoe is het mogelijk dat er nu
nieuwe plannen in de maak
zijn waarbij de villa toch
moet verdwijnen! En gemeen
te, hoe is het mogelijk dat on-

danks de vele ingediende be
zwaren tegen mogelijke sloop
en de duidelijke mening van
de commissie Ruimtelijke or
dening om de villa re behou
den er nu toch plaonen lig
gen om Dorpsstraat 69 te sla
pen?
Wij als bezwaarmakers heb
ben naast een ontvangstbe
vestiging nog geen enkele
reactie ontvangen van de ge
meente.En blijkbaar hebben
de bewoners van Dorpsstraat
69 ook nog geen reactie ge
had op hun bezwaarschrift.
En daarover had mevrouw
Van de Wijst het in het arti
kel. En natuurlijk heeft de /'
ontwikkelingscombinatie een
prijsaanbod gedaan op hun
woning.
Het artikel in het Brabants
Dagblad is naar onze mening
op dit punt erg onvolledig.
Wij wensen de bewoners van
Dorpsstraat 69 alle sterkte toe
de komende periode en hope
lijk blijven ze bij hun stand
punt dat de villa behouden
moet blijven. Het is duidelijk
dat deze mensen gemangeld
worden tussen de wensen van
grote bouwondernemingen
die alleen maar geld ruiken
en de gemeente die haar ver
aotwoordelijkheid niet
neemt.
Ook het Brabants Dagblad
heeft met het artikel vao 20
november jl. een grote steek
laten vallen.
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