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Thuis in Rosmalen •• versnippering troef
Een kwartiertje cultuur, een kwartiertje woningbeleid. Dezelfde
spreek· en discussietijd voor het verenigingsleven. voor onderwijs, voor veiligheidskwesties. Voeg daarbij nog een humoristische act. een column en muziek. De Rosmalense Kentering kreeg
gisteravond een niet eens onsmakelijk ratjetoe voorgeschoteld.
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Bijeenkomst

door Joost van Putten

Dat was het geval tijdens aflevering 3 van 'Thuis in Rosmalen',
een thema-avond zoals de
gelijknamige stichting. gelieerd aan Rosmalens Belang. die
sinds vorig jaar programmeert

in de Kentering. Het motto van

de manifestatie had ook alles
met politiek van doen: gaan we
7 maart stemmen?

Door de avond heen klonk vanzelfsprekend voortdurend de
roep de vraag met ja te beant·
woorden. Waarbij. eerlijk is eerlijk. de bijeenkomst geen lof-

zang werd op Rosmalens Belang. Politici van vrijwel alle
partijen kregen, en grepen, de
kans ook hun zegje te doen, in·
elusief de wethouders Jetty Eug·
ster (CDA) en Bart Eigeman
(GroenLinks).
Bovendien waren er twee eregasten van CDA-huize: de
oud-Rosmalenaren Henk en
Frank van Beers, tegenwoordig
burgemeester van respectievelijk Roermond en van Mill en
Sint-Hubert. De broers reageer·
den op wat zoal ter tafel kwam.

Maar dat was wel een veelheid
om duizelig van te worden.
Wanneer krijgt Rosmalen eens
een dorpscentrum met volop
voorzieningen? Hoe staat 't met
de sportaccommodaties? En
ook: moeten die geprivatiseerd
worden? Weten we wel dat er
in Rosmalen een toenemend
aantal Lonsdale-jongeren is,
met
rechts-extremistische
ideeën? En hoe staat 't het ouderenbeleid er voor? Het is nog
maar een greep uit een reeks
op zich boeiende vragen en on-

derwerpen. Maar zie het allemaal maar eens te proppen in
minder dan drie uur tijd. Thuis
in Rosmalen. met Johan Glaudemans als opperstalmeester.
deed een (over~moedigepoging.
Zeker, diverse sprekers en insprekers brachten interessante
standpunten en visies naar voren.
Zoals Netty Herbers. De directeur van zorgcentrum De Annenborch pleitte voor een ministerie voor ouderenbeleid.
"Zelfs criminelen hebben een

eigen ministerie, van Justitie!"
En stil werd de zaa! van het betoog van RonaId de Valk, actief
bij basketbalvereniging de
Black Eagles. Door hoge huurkosten en onvoldoende accom·
modatie zit de elub a! tijden
met een wachtlijst van 110 jongeren. ..En die accommodatie
zelf. sporthal de Hazelaar, is
qua wedstrijdafmetingen ook
nog eens drie keer niks", voegde oud-basketbaltopper, en Rosmalenaar Kees Akerboom, daar
aan toe. De aanwezige politici

konden niet veel meer doen
dan deemoedig beloven de
kwestie heel serieus te nemen.
En dan was er nog een incident
rond de familie ZWinkels, bewoners van Dorpsstraat 69, de villa die mogelijk moet Wijken
voor het nieuwe dorps hart. De
organisatie liet hen niet de
ruimte met pamfletten speels
de draak te steken met Rosmalens Belang. De poiitie werd te
hulp geroepen, en ook werd
Ton ZWinkels met enig geweld
weggehaald bij een microfoon.
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