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CENTRUMPLAN ROSMALEN Presentatie plannen gisteravond in perron-3

Positief onthaal met wat kritiek

In Perron-) werd gisteravond een presentatie gegeven van het nieuwe centrumplan voor de kom van Rosmalen.

Rosmalen lijkt een stap verder
op weg naar vernieuwing van
het dorpshart. Het aangepaste
plan voor de zuidelijke dorps
kom kon gisteravond, in cultuur·
centrum Perron-3, rekenen op
veel instemming. AI ontbrak het
niet aan kritische noten.

door Joost van Putten

ROSMALEN - Veel inwoners van
Rosmalen zien liever vandaag dan
morgen dat de aannemer aan de
slag gaat voor cen face lift van het
dorpshart. Maar al te veel optimis·
me lijkt toch niet gerechtvaardigd.
Reëel lijkt dat aan een kleine twin
tig jaar van debatteren over het
ccmrumplan Rosmalen, nog enke
le jaren kunnen worden vastge·
plakt.
Zo moeten in het zuidelijk deel
van de dorpskom nog drie panden
- waaronder villa Dorpsstraat 69 
worden opgekocht. Mocht het uit·
lopen op onteigeningsprocedures,
dan is 2011 sowieso nict haalbaar.
Dit laatste jaartal noemde wethou·
der Geert Snijders gisteravond in
Perron-3. De gemeente - of beter:
stedenbouwkundige Sjoerd Soc·
ters - presenteerde er het aangepas·
te 'Plan Zuid', dat tomend voor·
jaar zou moeten uitmonden in
een bestemmingsplan en bouw
aanvragen.
Als bezwaren beperkt blijven, dan
is een bouwstan in 2011 haalbaar,
aldus Snijders. De optimistische
vooruitblik - rettl ofniet - ontlok
te veel applaus. Zoals dat ook gold
voor het plan zelf.
Verdeeld over rwee sessies woon·
den zo'n vijfhonderd belangstellen·
den de infoavond bij. Hoofdom·
werper Soeters lichtte nog eens
toe dat een bouwplan dat hij in
2003 maakte, nu een veel dorpser
karakter heeft.
Kritiek - zoals over een te grote
bouwmassa, en over verlies aan

privacy, voor wie te maken zou
krijgen met inkijk in woning of
tuin· leidde tOt diverse aanpassin·
gen.
Het tocale winkeloppervlak blijft
weliswaar nagenoeg gehandhaafd,
maar het aantal woningen gaat
van 140 naar 71. En cen extra toe
gangsweg zorgt voor spreiding van
het. verkeer.
En overeind blijft de villa Dorps·
straat 69, 'rij het dat de bewoners 
de familie Zwinkels - moetcn wij·

ken voor de 'commerciële functie'
die de planonrwikkelaars voor
ogen hebben met dit pand. Om·
werper Soeters: ..Behoud van de
woonfunctie, pal naast rwee toe
gangsstraatjes, het past niet in de
opzet." Wel is achter de villa een
glazen paviljoen ingetekend, dat
wellicht een openbare functie kan
krijgen.
Vooral de stichting Rosmalen
Blijft Dorps hekelde gistcravond
het fcil dat de villa haar woonfilnc-

tie zou moeten verli~n.

Voorzitter Jan Dik Boot: ..Waarom
niet plek bieden aan extra winkels
aan de noordkant van het dorps
hart, zoals onze stichting dat con
creet heeft voorgesteld? Combi+
neer dat met een commerciële in·
vulling van de vrijgekomen biblio
theek, en Villa Dorpsstraat kan on
gemoeid blijven."
wethouder Snijders hield, met in
stemming van velen, toch vast aan
hel voorliggende plan. Waarbij hij
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wel twee opvallende omwikkelin
gen onthulde. Zo voert de gemeen
te overleg met A1di over een moge
lijke verplaatSing richting Molen
hoekpassage. En over de biblio
theckruimte:
..Die is toegezegd aan een groep
huisansen. Maar wellicht kan de
praktijk een plek krijgen in het
voorliggende cemrumplan. Waar·
na de bibliotheek inderdaad plaatS
zou kunnen bieden aan commer·
cie."


