
'We hebben niet alleen oog voor Rosmalense belangen

door Joost van Putten

In de serie 'de lijsttrekker op loca·
tie' confronteert het Brabants

Dagblad de lijsttrekkers met een
voor hen pijnlijke plek in de stad.
Bij Ton van Bussel (Rosmalens Be
lang) is dat villa Dorpsstraat 69.
waarover de partij in de clinch

ligt (lag) met de bewoners.

Rosmalen wacht al jaren op
een facelift van de dorpskom.
In de plannen zit verwerving
van de villa Dorpsstraat 69 op
genomen. Rosmalens Belang
krijgt het verwijt eerst oog te
hebben voor de waarde van het
pand. om vervolgens toch te
kiezen voor sloop.

De kwestie leidde zelfs tot een flink!'
ruzie tussen jullie en de bewoners.

"Heel vervelend dat het zo liep.
Daarom ben ik ook niet zo ge
lukkig met jullie fotokeus. Te
lneer daar zowel de bewoners
van Dorpsstraat 69 als onze par
tij de wens hebben uitgespro
ken dat de rust weerkeert."

Blijft staan jullie ommezwaai ten
aanzien van Dorpsstraat 69.

.,Ommezwaai is niet het juiste
woord. Zeker. we hebben ons

verzet tegell de aanvankelijke
komplannen, waarin vrij veel
hoogbouw ;;r.at opgenomen. In
het verlengde daalVan hebben
we gepleit vOor het behoud van
Dorpsstraat 69. Maar- intussen
is er het cer1trumplan Soeters.
Het heeft meer oog voor de
kleinschaligheid die de dorps
kom kenmerkt. En hoe spijtig
ook voor de bewoners, ook in
dit plan zit verweIVing van de
villa opgenomen. De planont
wikkelaars, en ook de gemeen
telijke stedenbouwkundigen,
hebben ons er van overtuigd
dat aankoop absoluut nodig is,
wil er sprake kunnen zijn van
een goed totaalplan."

U bent nieuwkomer, maar wat zijn
de wapenfeiten van Rosmalen Be
lang?

"Ik denk dat we betrokkenheid
hebben getoond. en niet alleen
rond verkiezingstijd. Spreek
uren, laagdrempelige koffieuuf
tjes in horecazaken, de bijeen
komsten van Thuis in Rosma
len waar we bij betrokken zijn,
het zijn zo wat voorbeelden. En
gaat het om concrete zaken,
dan is er de sporthal voor de
turners van oJe die er dan toch
gaat komen. En kijk ook naar
de invulling van De Hoef. Met
behoud van veel groen, komt
er plek voor zowel De Annen
borch als een flink aantal wo
ningen en appartementen. En
een paradepaardje waar we na
drukkelijk Over meedachten is
de fraaie voetbalaccommodatie • Ton van Bussel voor de villa Dorpsstraat 69. Foto Sandra Peerenboom
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Ton van Bussel

• Ton van Bussel (49) is geboren
en getogen in Rosmalen.

• Van Bussel is beleidsmedewer
ker bij de gemeente Oss.

• Vooral door contacten met zijn
inmiddels overleden oom Jan
Noppen - oud-wethouder in
Rosmalen - ontstond zijn affini
teit met politiek.

• Van Bussel is instructeur bij de
Rosmalense brandweer.

• Eenmaal fractieleider, zal hij
die functie neerleggen.

van oJe in De Groote Wielen."

Ustipt nu vooral Rosmalense the
ma's aan. Moeten we de naam Ros
malens Belang zo letterlijk nemen?

"Absoluut niet. De totale stad
gaat ons aan het hart. Projecten
als het Paleiskwartier, de ves
tingwerken, de Diezevaarten,
we kunnen ons er goed in vin
den. Maar het stadsbestuur ver
geet wel eens dat Den Bosch be
staat uit meerdere kloppende
harten. En waarom zou Rosma
lens Belang geen binding kun
nen hebben met pakweg de Bar
tjes? Voor zover dat nog te wei
nig het geval is. ben ik beslist
van plan daar werk van te ma
ken. Door m'n dagelijks werk.
bij de afdeling stadsbeleid in
Oss - met vooral ondeIWijs als
aandachtsgebied - weet ik hoe
belangrijk het is kernen en wij
ken in het vizier te houden."

Rosmalens Belang lijkt zich de la.
ste tijd minder af te zetten tegen
'dat grote Den Bosch'.

"Zit wel iets in. We kunnen 0

tamelijk tevreden zijn over ct
verse zaken. Zoals over wat Îl
De Groote Wielen tot stand
komt, en over de komst van
een sociaal-cultureel centrun
of over de manier waarop an
uit de kast wordt gehaald om
zorgcomplex Hintham van dl
gtond te krijgen. Maar het bi
zaak een vinger aan de pols t
houden. Zie alleen al de kwe:
tie rond de tumhal voor OJe.

Op wîe zou ti stemmen als u allee
kunt kiezen voor een landelijke pi
tij?

"Ik heb net jullie stemwijzer
gevuld. Daarbij kwam Rosma
lens Belang mooi als numme
uit de bus. Met D66 als tweed
Dus hou het maar op die laat
partij."

De afgelopen vîer jaar verlieten ti
sentijds drie raadsleden de fram,
van Rosmalens Belang. Lukt het 1

wel de boel bij elkaar te houden?

"De fractie ging terug van ze~

naar drie. Een dieptepunt, da
absoluut geen herhaling ver
dient. Kijk, ik heb vrij veel gE
basketbald. Ik was geen topp'
nee, maar ik was wel een spe
verdeler en teamspeler. Zulkl
eigenschappen vetwacht ik
straks met succes te kunnen
aanwenden."


