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'InfofITleren,
confronteren
en activeren'

Naam: Tomas Zwinl els
Leeftijd: 19 jaar
Woonplaats: Rosmalen
School: Avans Hogeschool Den
Bosch, tweedejaar werktuig
bouw

Het ouderlijk huis van Tomas
lwinkels aan de Dorpsstraat 69
ln Rosmalen zorgt voor ophef
ln de Bossche politiek en het
jorpsleven van Rosmalen. De
)ude villa staat namelijk op de
:lominatie voor sloop om het

Centrumplan mogelijk t ma-
1 en. Dive politieke partijen
hebben - na de verkiezingen 
hun fiat hier an gegev n. De
Ondernem rsverenigi g Kom
Rosmalen i ook voors ander.
Maar de familie Zwinl els ver
z t zich hevig. ie alleen om
dat zij in ha I' huis wil blijven
won n maar ook omd t zij
vindt dat h dorpskar kter ge
weld wordt angedaan.
Tomas h ft nu de profi io-
n el uitzi nde en int ractieve
web ite www.Dorpsstraat69.nl
gemaakt. He idee daarvoor
kwam bij hel op doorda hij
ll1et drie ndere jongens n
intern tb drijfje runt. Drie
nlaanden h eft hij aan d web-
it gebouwd. Die ging b gin

januari het 'nternet op. Tomas
wil via zijn website men en in-
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formeren over h t Centrum
plan confronteren met wat er
gaat gebeuren n activeren om
i t tegen he plan te doen.
"Wijzelf zijn al ti n jaar bezig
om ons huis en de omgeving te
b schermen. Ik ben ervan over
tuigd dat Rosmal naren h t
C ntrumplan in deze vorm
gaan tegenhoud n, als ze pre
ei weten wat het plan in
houdt. Ik heb er vertrouwen in
dat ik een massa mensen kan
m ekrijgen. D massa he ft
macht en er zijn veel mens n
die dit plan nie willen. Er zijn
goede alternatieven. Daar moe
erst naar worden gekeken.

Maa dat doen de projectont
wikkelaars en de gemeente
ui t want als er een go d alt r
natief zou wo -den gevonden
dan krijgen z het huidige plan

er niet doorheen.'
Toma wil echter van zijn w b
site g n politiek trijdton 1
mak n. ,Al men e de web i-
e I zen hebben z i een

kwar .er d grot lijnen van
he C ntrumplan t pakken.
Daarna kunnen z inklikk n
op d d tails. Op q site staan
bijvoorbeeld naa inforn1ati
en een plankaar ook alle kran
tenartikelen die d afgelop n
tien jaar over h Centrumplan
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zijn ver henen, plu 42 foto's
van oud panden. Daarvan zijn
er veel g loopt. D foto's ko
men van d Heemkundekring.
"Ik heb he I v el po 'feve
reacties g laegen all en al
zo n honderd e-mail', vervolgt
Tomas. "M nsen vind n het .
prachtig dat ik, als jongere,
zo'n probl em aanpal . Ze zijn

ook positief over de uitvoering
en de bood chap. Er zijn men
sen die mij b danken, on1dat
ze eindelijk inzicht in het een
trumplan h bb n en hun me
ning kunn n vormen. Ruim
150 mens n h bben zich opge
geven voor de mailinglist. Op
dit moment hebben duizend
v rschillende bezoekers de
website bezocht. In het stad
huis hebben ze twee dag n
continu zitten kijken. Dat kan
ik zien. Ik hoop dat de mensen
van de gem nte en de politici
de hele sit lezen.'
Voor mensen zonder computer
of internet heeft Toma en ge
schreven v rsie van de website
gemaakt. Di is gratis verkrijg
baar bij de bibliotheek. Ook lig
gen alle bijlagen daar ter inza
ge.


