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Sloopplan Dorpsstraat 69 houdt gemoederen al jaren bezig
Dorpsstraat 69

door Joost van Putten

M
idden jaren negen
tig. Voor de familie
Zwinkels in Rosma
len werd vanaf

toen alles anders. Projectont
wikkelaars hadden het oog la
ten vallen op villa Dorpsstraat
69, die de familie tien jaar daar
voor had aangekocht. Wilde de
door velen gewenste facelift
van de dorpskom in Rosmalen
er kunnen komen, dan diende
het karakteristieke, vooroorlog.
se pand te Verdwijnen.

Aangrenzend akkerland was in·
middels al aangekocht. Verwer
ving van vooral de lap grond
rond de villa zou het mogelijk
maken de supermarkteo Aldi
en Super de Boer, evenals een
ondergrondse parkeerg<lrage,
te concentreren in dit ztJidelijk
<leel van het dorpshart.
Door bovendien langs de Dorps
Straat nog enkele kleinere pan
<len te verwelVen, kon ZO een
modem woon- en winkelgebied
Ontstaan, inclusief speelse
Straatjes, een pleintje, eO hore
<::'a. Ook twee kleine woonto
rens zitten opgenomen jn dit
<leel van het centrumpl9n.
'-1aar terwijl het lukte veel van
<Ie gewenste panden aal' te ko
Pen, was de familie Zwipkels
<Iaar niet VOor te vinden· Inte-

gendeel, Ton Zwinkels en zijn
vrouw gaven aan te zeer ge·
hecht te zijn aan hun woning.
En nu, weer tien jaar later, is
hun verzet nog altijd even hef·
tig. Wie de voorbije jaren infor·
matie-avonden over het kom·
plan bezocht, weet er alles van.
De plannenmakers, en ook de
gemeente, in meerderheid
warm gemaakt voor het pro
ject, kregen er fel van langs. De
commercie dicteert, en veel
raadsfracties laten hun oren
hangen naar harde zakenjon
gens. Vooral Rosmalens Belang
valt te verwijten dat ze haar
naam niet waarmaakt. Vond,
en vindt de familie Zwinkels.
Op haar beurt kreeg die hier en
daar het verwijt een spel te spe
len. "Er is allang en breed gete·

kend voor een mooi bedrag",
ging zelfs het gerucht. Maar
hard gemaakt werd dat nooit.
Integendeel. Projectontwikke
laar Rini Timmers merkte het
eergisteren nog op: "Er zijn fan·
tastische aanbiedingen gedaan,
maar daar is de familie nooit
op in gegaan."
Dat laatste valt wellicht ook af
te leiden uit alle energie die
Zwinkels stak in diverse protes·
tacties. Zoals dat ook geldt voor
een website (dorpsstraat69, nl)
die uitvoerig informeert over
zowel de kwestie als de villa.
Het neemt niet weg dat sommi
ge acties, door nun provoce·
rend karakter, eerder weer
stand opleverden dan begrip.
Ook keert Zwinkels zich fana
tiek tegen vrijwel elk plan voor

de dorpskom. Alsofhet bestaan
de allemaal even karakteristiek
zou zijn als Dorpsstraat 69, en
het jongste eenrrumplan, ont
worpen door stedenbouwkundi
ge Sjoerd Soeters, niet ook veel
positiefs zou bevatten.
Maar, dat natuurlijk wel, ook in
dit ontwerp dreigt voor Dorps
straat 69 nog steeds de slopers
hamer. Temeer daar wethouder
Eugster van de week aangaf te
verwachten dat er nog deze zo
mer een ontwerp bestemmings
plan ligt.
Mogelijk dat daarna een ontei
geningsprocedure volgt. Maar
aan te nemen valt dat er wat
Zwinkels betreft velVolgens
nog heel wat water door de
Rijn moet stromen, wil die zijn
einddoel kunnen bereiken.
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• DorPsstraat 69 werd in 1924
gebouwd. in opdracht van bo
venmeester Van de laar.

• TenV'ijl deze zelf het naastgele·
gen pand nummer 67 betrok 
het biedt nu onderdak aan
boekwinkel De Omslag - ging
zijn dochter, getrouwd met g~
meentesecretaris Hurkmans,
Dorpsstraat 69 bewonen.

• Hurkmans overleed al op 47-ja
rige leeftijd in een sanatorium.
Zijn weduwe bleef achter met
vijf jonge kinderen.

• In oktober 1944 lag het pand
in de vuurlinies. Zes granaten
troffen de woning.

• In maart 1985 werden de huidi-

ge bewoners eigenaar.
• De villa stond voordien enkele

jaren leeg. Er bleek veel achter
stallig onderhoud nodig. De b~
woners staken daar vervol
gens zelf tijd in.
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