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Winkelhart Rosmalen OP sterven na dood
Een beelje 8r;)banls bloed
heeft Amel.ander Sjoerd
Soelen wel. Hij sludeerdr
n.amelijk negen ja.ar in
Eindhoven. Eigenlijk wilde
de dokler$.loon aulo-onlwerper worden, maar d.aar
was geen opleiding voor.
Uiteindelijk werd hij architect en vanaf dat momenl
werd zijn leven p.as leuk.
Als, inlussen gerenom.
meerd, .architect staat hij
a.an de wieg Viln hel nieuwe cenlrumpbn Viln Rosmalen. ,,Als de gemeente
niel opsch~t wordl Rosm.lIlen een Fr;)11S dorpfe
waar de bakket" ternau·
wernood hel hoofd boven
~aler houdt", waarschuwl
hij.
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imrnc.'ns P'"oteCl Of'lW.kkeh. 0,,1
heeft hij Ie dlonl:en 'Un ~ijn ere,jIlieYe inzochl rn;&;N: 001< ~lite
iti.:I:in. Hij houdl Viln ÖI,jI!ootI en
inter.ll(l:ie. het gul imrtJefS om
de beleving ViIn de _
die
er w<w'Ien... M.l<tr helliefsl werl<
ik gt!WOOO'I in N«lerIand, omdal
ik de di,jllooll. en inteoactie
belangrijk vind: Die heb ik bij
de me<lse<1 in het gebied waar
ik wetk en die kfik heb ik het
gemakkelijht in Nederland."
De omvang van een prol'CCI is
voor Socl~ ni<'t ccht be angri·
jk. Hel kan gerusl gaan om een
eenpandig project maar ook om
de tOlale ombouw van een
gemeenIe. Ak "OOfbeeld noeml
hij RosrNleo, een project w'Ur
hij ~es jaar geleden mee begon.
Hij vergelijkt hel 8'1<lS me{ Spijkenisse. ook een pl;uts die in
~ijn ontwikkeling WitS stilgev.al.
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die de mouwen opslroople en
knopen ~kt(>. De beYoIk.
i"ll: d;ur is hem mee< don donkbaar, bij de verkiezingen kreeg
hij zo ongevel:'f de helft van de
!.Iemmt"tl. En
sprellen
mensen die w(-'!houdef dank-
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Soele<s denkt dat Rosmalen
haa§t moel "",ken, het ligt allema.ll veel te lang stil te<Wijl
omlil!llCf'de ~lra wel door
onIWirkelen. "Hel vertrouwen
bij de ~ in Rosmalen "Ukt q> en dat is funest.
Niet alk!en voor de ontwikkeling v;M'I de ondernemen in het
centrum fN;Ir ook voor de
onIWik~i"8 VoIn het dorp. De
comumenl pal flden shoppen
en komt nooit me<rf lefUg. De
potf'nliele coowmenten die in
de Groote Wielen t'le'CfSIrijken
"",ken een keu~e waar zij gaan
winkelen. Wanneer ~ij in het
centrum van Rosmalen onvol·
doende van hun gading viJlden
dan kie~cn ~ij voor ar>de<e win·
kellocaties. Wanneer je niel
oppasl <fun krijg je F,anse lOCS·

l~ W,jI,J' dorpen leeglopen
en de b.akke' en slager
met
moeile hel hooid Ixwen walCt"
houden. De r('SI
de winkels
in die dorpen stout te koop ol ~
..........., m.ur je ~ ....eI dat die
ook (W('r lien en IWinlig jur
r10lI ~an. Dat doemKenarlO zie ik ook voor Rosmalen
wanneer er niet snel ieu
1leb!.'Urt. De cOtlS<lment laai
~ich niel voor de gek houden,
die ~oekt iels boven het gemld·
delde. Rosmalen kan dal bieden, 0 ja, daar is markt en ruimte voor. Maar dan moel je de
kop niet laten hangen naar een
handjevol burgers dilt ,jIlle
ontwikkelingen 'in de kiem
smoort. Ik hoop voor Rosmalen
dal de pofiliek doorbijl en niet
toegeeft 'Un de bezw.lren v.Itl
een mevrouw die een p;ur hon·
den:! man een star'ltWord be~.
wa~rier
t-n bIm
invullen. Het is zo tnest dol
onIWikkelingen die keihafd
::.t.~'Jn, dcIOf enkele mensen
Irden ~. Die ~ijn
te beOoudmd om in te ~ien dol
Rosrmlen dynamiek nodig t-n
om Ie O'I'Cl"leven. Je kunt niet
volhouden <fut alles Wat ooil
was ook voor de tOf.4<omSI vol·
docr>de is. laat ik duidelijk tijn,
ik ben niet de man van slopen
van waardevolle dorpselemcnten. Stefl<er nog. ik ben
VOOISIander van het terugbrengen van karakteri!.liel<e dorpsl<er'lfTlCftcn. Ik heb me "",d.ept
in de geschiedenis van Rosmalen VoInaf lSSOen kom cLu,
In de hoofdstnlm boerdef"ijvormen tegen die hel ge~icht Viln
Rosmalen bepalen. Die breng
ik in de niel.rwbouwpl.annen
lerug. Ik g.a er cLuJbij vanuil dat
win~rmr.en bepalend ~ijn om
de interactie en de openb;tre
ruimte te dienen_ In de eerdere
plannen was hoogbouw in de
Dorpsslraat voor~ien die V'C<'der
naar achteren eindigde in laagbouw. I" on~e plannen is OC'l
juist a"dcr5Qfll, mensen moeten
een dorps g<'vocl hebben wan-
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gebouw bestaal voor negentig

dode gevels die
geoen inteoactie oproepen. Oa...p<tXenI uil

holen winkels lhuis om te

bcn>iken dal de DorpsSlról.l1 aan
!wee ~ijden een winkelSIrOlat
vormI." "Tia:' mijmert hij, "in
Rosmalen is er !.ledenbouwkundig heel veel foul. Er $laan
wcrkelljk gedrochlen waarvan
ik niel begr;jp dat die Cf ooit
zijn gekomen. Er valt veel recht
te lrekken. daar wil ik mijn bij·
drage aan leveren. Ik snap ook
niet dot er mensen ~iin die
~nd hebben legen de
nieuwepl<llV>ef\, er moet ~~
a~ en beter!"
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,Ook begrijp ik de commoIie
nj(-'! die- Cf beswil rond
DotpssIf'U1 69. Een mooi JYnd
hoor, een soort oude notariswoning,. tnilar een die in feile
nooit t-n thuisgehoord in het
!.Ir'Utbeeld van Rosm;tlen. De
grOle Win voor en ",hIer slaat
een gat in hel prolicl van de
Dorpsslraat. Zelfs al ~ou je het
pa"d h"ndhaven dan nog blijft
oc1 uil de toon vallen. Ik wil
juiSI de Dorps~traal in alle luis·
Ier ~tellen. Overigens is
Doq>sstraat 69, ondanks dal het
een mooi JYnd is, geoen monument en zekCf nj(-'! gezichtsbepalend, eigenlijk in tegendeel.
Wameer je vind! dol <bi wel
zo is, don sta je echt op het ""'.
keerde been. Niettemin heb ik
\IJl vier keef toe op verzoek en
op b.lIsis v.Itl verschillende .rgu-.
rnenlm beI<eken ol hel JYnd te
hanr;hr.-en is, n'Wlr telken$
wee< kwam ik \IJl de conclusie
dol dil niet "",antwoord Îs voor
de toel<omst van een goed Rosmalens winkelhan ." Soeters
weet waar hij het 0'I'Cl" heefl, hij
is door de wol geverfd. Niel
alleen grolçre plaatsen als
Nijmegen, Amsterdam, Zaans-

!ad, Arnhem, Bergen op Zoom.
Den
8osdI. leevwarOen.
HeerenYeen om Cf tr\,jIM ~
p;U'
~
rooemen. ook
Veenetl(bal, Spijkenisse, Noot·
dofp, HMderwiJk en vele aode-f@ ambitieuze gemeenten hebben posilieve ervarlllgen me{
zijn visie en inbrL.... g. In feile
moet Rosmalen en daarmee de
gemeenle Den Bosch, verguld
~ijn meI de belrokkenheid van
de vermaarde architccl die van
iedere dorre stek ieu moois en
levendi~ weel Ie maken. In elk
geval geen man die om werk
"",legen ~it. een volle agenda
t-n en die het voor het kie~
t-n wur hij de landen in wil
~etten. Hopelijk blijft hij ~ich
VilSIbijlm in Rl)Srn,l,!en. het is
mee< don nodig. Zie ook www".
soe\et$Vilneldoilk..nl.

_11I _ _

Archilcctenbuf@au Soeten Van
Eklonk betaal sinds 1979. In

dat j,jIJ, vestigde Sjoefd Soeten
zich in Amsterd.Jm en verhuisde tien j,jIJ, r~lCt" naar de voor·
malige Baplistenkerk aan de
Kerkstraal. In J 997 voegde ~ich
)os van Eldonk bij hel bureau.
Gaandeweg grOl'ide de naam
en de omvanglIestaag en kreeg
het bureau inlussen lachtig
medewefkers in dienst. Wel
twinlig naliofl;llileÎlen hebben
er een weritpIeIt. In het persooeelsrestauranl. W,jI,Jr dilge1ijks
twee koks in ViISIe dienst UIIgen voor een multiculturele
rundl, nemen jonge ilfd>jteclen
pb.lIts uil ""nden ,jIk Portugal,
Denemarf<en. Sruilîe, Duit.
s1and, E~ ;>(h, van all
over Ihe won(1. Pand na pand
wen:I În de afgelopen decennÎ.ll
aan de beginlocalie toegevoegd
om voldoende >VCfl<plekken ~
Crff<en. De voertaal is inlussen
voornamelijk Engels, de basis
blijfl Nede<lands. SoetCfS en
ziln "",at Van Eldonk hebben
ple~ier in hun werk, veel ple~i
er. Aloc'Cft hij d.ln de leftijd van

61 ~kt. hij denkt absoluut
niet ~n vtJT ol pensioen. "Een
arcMeel SklpI p.:K met weri:en
als hll dood is en dol ben iJ,; 001<
van 111.." ,. Ik ~ou namelijk nj(-'!
"'{'$C<l
wal ik anders zou
moeten

doen.~

De werkplek Viln Sjoerd Soeten
is be~,jIaid met lCkeningen,
schetsen. plannen, polIOOen,
gummen veel gummen en een
fles Sp.l onder handbe<eik. Een
ge<J<der>de chaos met op de
aChlL"Srond CC" wcclgavtl va"
bereikte resullaten. Hel Cen.
lromplan Rosmalen maakl deel
uit van dedagelijkse werkzaam-

......

