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Welkom van de voorzitter
Voor u ligt de elfde editie van “Kernmaggezien”, het wijkblad van de Wijkraad
Rosmalen Centrum en Hondsberg.
Het vorige wijkblad was van juni 2007. In dat blad trof u een uitvoerig artikel aan
over de bezwaren van de wijkraad tegen het bouwplan op de locatie Schoolstraat
16-18. Wij vonden het belangrijk u uitvoerig te informeren, waarom de Wijkraad
vindt dat dit bouwplan in het geheel niet past in de nieuwe stedenbouwkundige
visie van de gemeente voor het centrumgebied en omgeving. Op 18 mei 2007 had
de rechter ons in het gelijkgesteld met ons bezwaar- en beroepschrift tegen het
besluit van B&W om op 9 november 2006 bouwvergunning te verlenen. Maar de
gemeente heeft in september 2007 hetzelfde bouwplan gepubliceerd. In dit blad
vertellen wij kort hoe op dit moment de stand van zaken is.
In dit blad informeren wij u verder met enkele korte artikeltjes, wat er de afgelopen
maanden zoal speelt in onze wijken. Wat niet in dit wijkblad staat, is dat de Rosmalense wijkraden gezamenlijk actief zijn. De wijkraden hebben fel gereageerd op
de Nota Hoofdinfrastructuur ’s-Hertogenbosch, die rond de zomer van 2007 werd
verspreid. Wij maken ons grote zorgen over de bereikbaarheid van Rosmalen
naar Den Bosch en vice versa. De Nota bekommert zich weinig om deze problematiek, maar met de grote werken als de A2-verbreding en de omlegging van de
Zuid-Willemsvaart is er nu en in de komende jaren slechts sprake van één volwaardige ontsluitingsroute: de Bruistensingel/Rodenborchweg.
Ook de in december gepubliceerde Discussienota Werk-/Woonlocaties tot 2030
levert veel werk op. De Rosmalense wijkraden willen een goed onderbouwde
reactie leveren op deze Nota naar de gemeente.
Tot slot: het bestuur van de wijkraad bestaat op dit moment maar uit 7 personen.
In september 2007 is Joop Gels toegetreden als bestuurslid. Maar op 1 juni a.s.
gaat Frank Weber ons verlaten, omdat hij naar elders gaat verhuizen. Wij zijn dus
nog steeds op zoek naar mensen uit de wijken Centrum en Hondsberg, die actief
willen meedenken en hun steentje willen bijdragen aan een fijn leefklimaat en
leefomgeving binnen ons wijkraadgebied. Hebt u interesse, neem dan contact op
met mij, telefonisch of via ons emailadres.
De bedoeling is dat dit wijkblad in het weekend van 1 en 2 maart wordt rond gebracht. Op maandag 10 maart houden wij een openbare wijkraad vergadering
Ik nodig u allen bij deze uit:

Openbare wijkraadvergadering op maandag 10 maart a.s.
Aanvang 19.30 uur in de Annenborch
Onderwerpen:
- Discussienota Woon-/Werklocaties 2008-2020
- Enquête (geluids-)overlast in centrum Rosmalen
- Ontwerpbestemmingsplan “Centrum Rosmalen” ter visie
Ik wens u veel leesplezier met deze elfde editie van “Kernmaggezien” !!
Willem Hoogenberk, voorzitter
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Er begin 2008 eindelijk door de gemeente aan de overkant van het appartementencomplex De Meeuwenhoek, langs de Deken van Roestellaan,
een betegeld voetpad is aangelegd.
De Wijkraad daar in 2002 al om had gevraagd bij de gemeente.
U voor allerlei onvolkomenheden in de openbare ruimte, zoals losse
stoeptegels, kapotte lantaarnpalen, zwerfvuil, vernielingen aan speeltoestellen e.d. niet meer naar BOR (Beheer Openbare Ruimte) van de gemeente in de Kruisstraat moet bellen.
U daarvoor nu direct naar het Meldpunt Openbare Ruimte moet bellen of
een meldingsformulier moet verzenden via de website van de gemeente.
De gemeente nog steeds over de Wijkspeerpunten, die bijna 60 bewoners
van onze wijken op 28 februari 2007 hebben ingebracht, nog steeds niets
heeft teruggekoppeld naar de wijkraad.
De Wijkraad er bij de gemeente op aandringt dat wij in februari of zeker in
maart van dit jaar willen weten wat er met de verschillende Wijkspeerpunten wordt gedaan.
De voorzitters van de zeven Rosmalense wijkraden zich na de zomer
2007 hebben verenigd in een Rosmalens Wijkradenoverleg (RWO).
Een eerste RWO is geweest op 21-11-2007 en er ook al een tweede
RWO is geweest op 21-01-2008 en dat zo’n RWO wordt gecombineerd
met een bijeenkomst van de Rosmalense Wijktafel.
Er bij zo’n bijeenkomst van het RWO/wijktafel altijd een of twee wethouders aanwezig zijn.
De Rosmalense wijkraden op dit moment en de komende maanden doorgaan de gemeente te bestoken met de slechte bereikbaarheid van Rosmalen en Den Bosch nu en in de komende jaren.
Peter Willekens vanaf 1 februari de nieuwe wijkmanager voor Rosmalen
is.
Het jongerencentrum Number One voor de Rosmalense jeugd van 11 t/m
15 jaar de Rosmalympics organiseert.
De gemeente nu denkt voort te gaan maken met het bestemmingsplan
Centrum Rosmalen.

Stand van zaken nieuw bestemmingspan Centrum Rosmalen
De gemeente is al vanaf 2002 bezig een nieuw bestemmingsplan op te stellen
voor het gehele centrumgebied van Rosmalen. Het geldende bestemmingsplan
“Centrum Rosmalen” is van 1994. Als basis voor een nieuw bestemmingsplan is
in 2002 de “Centrumvisie Rosmalen” opgesteld. In deze Centrumvisie waren de
plannen opgenomen voor herstructurering en uitbreiding van het centrum met
vooral detailhandel. Het centrum van Rosmalen moet uitgroeien tot een stadsdeelcentrum. In de Centrumvisie werden nieuwe ontwikkelingen gepland op het
gebied rondom het Land van Buijs, tegenover de Kentering, en op het gebied
PTT/ALDI. Voor een groot deel is dit gebied al jaren eigendom van een projectontwikkelmaatschappij. De Wijkraad heeft in alle toonaarden zijn bezwaren geuit
tegen deze plannen, omdat deze stedelijke invullingen niet passen in de dorpse
karakteristiek van het centrum van Rosmalen. De gemeente bleef vasthouden aan
de plannen en de Centrumvisie Rosmalen werd in mei 2003 door de gemeenteraad vastgesteld.
In september 2003 werd de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan gestart
met de eerst stap, het voorontwerpbestemmingsplan. Na enkele openbare
wijkraadvergaderingen en een roerige informatieavond van de gemeente diende
de Wijkraad op 23 oktober 2003 een uitvoerige inspraakreactie in bij de gemeente. De gemeente kreeg nog ruim 150 andere inspraakreacties.
In 2004, 2005 en 2006 was het vrij stil rondom de voortgang. Eind 2006 heeft de
wijkraad nog een gesprek gehad met de verantwoordelijke wethouder, maar het is
ons niet gelukt het college van B&W de banden met de Projectontwikkelmaatschappij te laten verbreken. Ook niet toen bleek dat de ALDI (en ook de SPAR)
niet van hun huidige locatie wilden vertrekken. Nee, in maart 2007 kwam naar
buiten dat de samenwerkingsovereenkomst tussen projectontwikkelaar en gemeente eindelijk was getekend. Na een roerige gemeenteraadsvergadering stelde
de raad in september 2007 een aangepaste Centrumvisie vast. De Raad stelde
wel als voorwaarde dat er een nieuw Distributie Planologisch Onderzoek (DPO)
voor Rosmalen moest worden uitgevoerd. Dat is eind 2007 gebeurd door een
extern bureau. En, als donderslag bij heldere hemel, kreeg het college van B&W
op 20 december 2007 het advies van de Monumentencommissie op haar bordje:
Dorpsstraat 69 zou op de gemeentelijke monumentenlijst moeten worden geplaatst.
Maar nee, het college van B&W is blij met het DPO-onderzoek, legt het advies
over Dorpsstraat 69 naast zich neer en het ontwerpbestemmingsplan wordt vanaf
18 februari 2008 ter visie gelegd. Iedereen heeft 6 weken de tijd, dus tot 1 april,
om bezwaren en dat heet dan een zienswijze, in te dienen bij de gemeenteraad.
De Wijkraad wil graag in een openbare wijkraadvergadering op 3 maart a.s. van u
horen of wij moeten vasthouden aan onze bezwaren tegen de grootstedelijke
invullingen van een groot deel van het centrum van Rosmalen.
HET KAN OOK ANDERS !!!!

Parochiebestuur gaat nieuw Parochiecentrum bouwen
Het parochiebestuur van de Parochie Heilige Birgitta wil een nieuw Parochiecentrum bouwen en wel op de parkeerplaats ten oosten van de Lambertuskerk, langs
de Rodenborchweg. Een groot gedeelte van deze parkeerplaats en een deel van
het fietspad is eigendom van het Bisdom. De huidige pastorie aan de Markt 1
wordt intensief gebruikt voor allerlei activiteiten, zoals het koor, het jongerenpastoraat en als onderdak voor de pastor. Het gebouw voldoet om een aantal redenen
niet meer aan de eisen van deze tijd, het is slecht geïsoleerd en niet toegankelijk
voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn. Bovendien leidt de
onlangs tot stand gekomen vorming van één parochie tot extra gebruik van de
pastorie. Omdat de huidige pastorie een gemeentelijk monument is, mag het gebouw niet worden afgebroken en daarom zou achter de bestaande voorgevel een
geheel nieuw gebouw moeten worden gemaakt. Dit is een kostbare aangelegenheid. Het parochiebestuur heeft samen met het Bisdom de conclusie getrokken
dat het verbouwen van de pastorie financieel onverantwoord is. Daarom heeft het
parochiebestuur al een paar jaar geleden besloten op het parkeerterrein, dat eigendom is van het Bisdom, een nieuw parochiecentrum te bouwen en dit te bekostigen uit de verkoop van de bestaande pastorie.
Het ontwerp van het nieuwe Parochiecentrum is op 31 januari om 19.30 uur in de
Lambertuskerk door de architect gepresenteerd aan parochianen en aan de
wijkraad. Daarvoor had het parochiebestuur al gesproken met omwonenden, zoals de bewoners van de Lambertusterp en van de appartementen boven de huisartsenpraktijk. Het fietspad langs de kerkmuur blijft bestaan.
Naar het eerste oordeel van de wijkraad ziet het bouwplan met tuin er goed uit.
De Wijkraad maakt zich wel zorgen over het verlies van 33 parkeerplaatsen en
over het gegeven dat bij de huisartsenpraktijk geen parkeerplaatsen terugkomen.
Wij gaan daar binnenkort over praten met mensen van de gemeente.

Wijkraad blijft bezwaar maken tegen Bouwplan
Schoolstraat 16-18
In het wijkblad van juni 2007 schreven wij een uitvoerig verhaal over het bouwplan
aan de Schoolstraat 16-18. De bedoeling was op deze locatie, tegenover de Lambertuskerk, een kantoorruimte, vijf appartementen en daaronder een parkeergarage te bouwen, een complex van bijna 12 meter hoog en ongeveer 45 meter
lang. De Wijkraad vindt het onacceptabel om wederom in de nabijheid van de kerk
een te fors gebouw neer te zetten en wij vonden het nodig u daarover via ons
wijkblad goed te informeren. Het beroep van de wijkraad was op 18 mei 2007
door de rechtbank gegrond verklaard. Het college van B&W moet een nieuw besluit nemen op het bezwaarschrift van de Wijkraad en de bouwvergunning is door
de rechtbank geschorst. Kortweg, de rechter wees in haar uitspraak het college
van B&W er op dat zij geen gebruik had mogen maken van de vrijstellingsmogelijkheid, die het geldende bestemmingsplan van 1994 gaf. Wij hebben dat als volgt

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
Wilt u zich ook enkele uurtjes per maand
inzetten om het Centrum van Rosmalen en
Hondsberg prettig en leefbaar te houden?
Sedert 2001 heeft het centrum van Rosmalen en Hondsberg een eigen
wijkraad, die bij de start bestond uit 12 leden. Inmiddels is dit aantal teruggelopen tot 7 leden. Eind mei van dit jaar neemt weer een lid afscheid,
wegens verhuizing naar elders. We zijn dan ook op zoek naar bewoners
uit de wijken Centrum en/of Hondsberg die (het bestuur van) de wijkraad
willen komen versterken.
De wijkraad heeft - kort gezegd - ten doel: het behartigen van de belangen van de wijkbewoners in het werkgebied Rosmalen Centrum en
Hondsberg in de gemeente ’s-Hertogenbosch, zulks in de ‘ruimste zin des
woords'. Dat betekent onder andere, dat de wijkraad optreedt als een door
de gemeentelijke overheid erkende spreekbuis namens de bewoners van
de wijken Centrum en Hondsberg.
Zij adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op een aantal beleidsterreinen. Denk aan de plannen voor herstructurering van het centrumgebied, aan de verbetering van problematische verkeersituaties, aan
het beheer van openbare ruimtes, aan nieuwe bouwlocaties in het centrum
etc, etc. Ook organiseert de wijkraad jaarlijks een Groeisnoeidag.
We vergaderen maandelijks en daarnaast vraagt het (meestal) hooguit 2
uurtjes per week.

wanneer u zich daarvoor wilt inzetten of wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
wijkraad Willem Hoogenberktelefoon 073- 5218508

zal wel een extra opstelruimte voor de kliko’s maken en de uitrit van de drie nieu
we woningen zal over een lengte van negen meter worden verbreed naar vier
meter. Blijkbaar is dit het enige wat de gemeente nu wil bijdragen in de verwachting dat dit afdoende is om de situatie ter plaatse niet nog gevaarlijker te maken.
De Wijkraad zal dit nauwlettend in de gaten houden en indien nodig opnieuw bij
de gemeente aan de bel trekken. Ook is er een nieuw stuk trottoir aangelegd voor
de veiligheid van de ouderen (zie foto).

Website voor Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg
Wij zijn bezig met het opzetten van een website voor onze wijkraad. Deze zal in
de loop van maart of april in de lucht komen. Het is de bedoeling dat we via deze
website u permanent gaan informeren over het wel en wee in onze wijk, voor zover de wijkraad daar mee te maken heeft. Ook zult u daar aanbevelingen, opmerkingen, adviezen etc kwijt kunnen. Zodoende bent u dan steeds op de hoogte en
kunt u ook lezen wat anderen voor zaken in te brengen hebben over onze wijk.
Verder kunt u verslagen van onze vergaderingen en onze wijkkranten terugvinden
op deze website. Verder willen we ook fotos van opmerkelijke zaken op deze
website plaatsen. Zo tot hier een rijtje voornemens
De naam van onze toekomstige website:
www.wijkkraadrosmalencentrum.nl of (beide te gebruiken)
www.wijkraadrosmalencentrumenhondsberg.nl

vertaald: het bouwplan is te ruim, in ieder geval wat betreft de goothoogte, de
diepte, de breedte en de nokhoogte van het gebouw.
Aan het eind van het artikel van 4 pagina’s schreven wij dat wij in spanning afwachten, hoe het college van B&W zou omgaan met de uitspraak van de rechtbank.
Nou, wat het college van B&W met dit bouwplan wil, is inmiddels bekend. Eind
september 2007 is exact hetzelfde bouwplan gepubliceerd in de Bossche Omroep, maar nu wordt er door B&W vrijstelling verleend van de verschillende maten, zoals hoogte en breedte volgens artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Omdat het exact hetzelfde bouwplan betrof, blijven de bezwaren voor de
wijkraad overeind. De wijkraad heeft daarom eind oktober wederom bezwaar ingediend bij B&W, een zogeheten zienswijze. Op 19 november jl. sloot de termijn
van 6 weken om een zienswijze in te dienen. Er zijn overigens ook enkele individuele bezwaarmakers.
De zienswijze van de wijkraad is, kort samengevat, de volgende:
a. het bouwplan wijkt in grote mate af van het geldende bestemmingsplan.
b. het bouwplan past niet in het ingeslagen beleid, zoals is weergegeven in de
Structuurvisie Rosmalen 2001 en in de Centrumvisie Rosmalen van 2003.
c. het bouwplan is in strijd met ‘redelijke eisen van welstand’, dat wil zeggen voldoet niet aan de uitgangspunten en criteria van de gemeentelijke Welstandsnota.
Op het moment van schrijven van dit artikel, op 9 februari 2008, kreeg de wijkraad
de eerste berichten van de gemeente. Dat is bijna drie maanden na de sluitingsdatum voor het indienen van bezwaarschriften. We zijn op 20 februari, zoals gebruikelijk is, uitgenodigd om voor een onafhankelijke commissie onze bezwaren te
komen toelichten. Deze Commissie van advies voor de bezwaarschriften geeft
advies aan het college van B&W, die uiteindelijk een beslissing neemt over de
bezwaren.
Wij zijn heel benieuwd hoe deze procedure gaat aflopen.

Meldpunt Openbare Ruimte
Losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil, hondenoverlast,
illegale stort, verstopte straatputten, vernielingen aan speeltoestellen en (verkeers)paaltjes, graffiti, dood gereden dieren, watervervuiling, stank- en geluidsoverlast van bedrijven. U als bewoner heeft als geen ander een goede kijk op uw
straat of buurt, de openbare ruimte. U hebt oog voor uw woonomgeving!
U wilt geen overlast van stank, geluid of zwerfvuil! De gemeente kan niet alles
zien. Over alles wat te maken heeft met uw buurt of straat kunt u een melding
maken bij het Meldpunt Openbare Ruimte.
Bent u ontevreden over een bepaalde situatie in de openbare ruimte van de gemeente 's-Hertogenbosch, laat het hen dan weten. Maak daar een melding van
!!
U kunt dat doen:
a. telefonisch: 073-6155555 of b. via een meldingsformulier; kijk dan op de website van de gemeente: www.denbosch.nl onder Wijkgericht Werken: klik dan op de

afbeelding om in te loggen. Wanneer u bent ingeschreven als bewoner van de
gemeente ’s-Hertogenbosch, worden enkele gegevens al automatisch voor u ingevuld. Daarnaast wordt u de mogelijkheid geboden om aan te geven of u het op
prijs stelt om op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van uw melding. Uw gegevens zullen vertrouwelijk door de gemeente worden behandeld.
U kunt natuurlijk ook de Wijkraad bellen of mailen. Maar rechtstreeks bellen of
een melding doen aan het Meldpunt Openbare Ruimte, gaat sneller en daarmee
is de overlast in uw omgeving ook sneller opgelost.

Dierenwei Geitenbrij start bouw kantine
U heeft waarschijnlijk eerder al vernomen dat de Dierenwei de Geitenbrij voornemens was om een kantine te realiseren voor haar vrijwilligers en bezoekers. Het
heeft even geduurd om de vergunningen helemaal rond te krijgen, maar nu is het
eindelijk zover: we zijn begonnen met bouwen. De komende maanden willen we
samen met aannemer Van Dorst en bouwmaterialen Van Hoof de kantine daadwerkelijk gaan bouwen. En de start is al goed: de betonnen fundering is al gestort
en de riolering is al aangesloten. Overigens kunt u de voortgang goed volgen op
de website van de Geitenbrij: http://www.geitenbrij.nl. Daar staan ook foto's en
daar wordt als er een nieuwe mijlpaal is gehaald, steeds een nieuwsbericht geplaatst.
Als de nieuwe kantine eenmaal gereed is, behoren veel problemen tot het verleden: er is dan een WC, mensen kunnen hun handen wassen en bij slecht weer
eventueel schuilen. Maar beter nog is, dat bij mooi weer er lekker op het terras
gezeten kan worden onder het genot van een kop koffie of een glas fris. Ook
scholen en kinder-feestjes zijn vanaf dat moment van harte welkom. Als de kantine gereed is, wil de Geitenbrij ook een leuk feest organiseren waarbij alle wijkbewoners van harte zijn uitgenodigd. We hopen dat in het voorjaar de kantine af is,
zodat we in de zomer heerlijk kunnen genieten van de nieuwbouw.
Volg de bouw op www.geitenbrij.nl en laat eventueel een berichtje achter in het
gastenboek.

brief gestuurd naar het college van B&W. De zorgelijke verkeerssituaties zijn de
volgende:
- het ontsluitingsweggetje langs Rodenborchweg 28A kruist een fietspad met veel
fietsverkeer in beide richtingen en mondt uit op de Rodenborchweg;
- veel, vooral jeugdige, fietsers steken via de oversteekplaats, die bijna in de
bocht is gelegen, over naar de Van Meeuwenstraat richting Rodenborch College
en sportaccommodaties in plaats van verder te fietsen over het fietspad langs de
Markt;
- door de bouw van drie woningen achter de woningen Rodenborchweg 28A en
28B zal het verkeer dat het fietspad kruist en de Rodenborchweg op moet, alleen
maar toenemen;
- één keer per week wordt de toegang tussen fietspad en Rodenborchweg bijna
afgesloten door een rij afvalbakken; dan kan het niet anders dat auto’s over het
fietspad moeten rijden naar de nieuwe woningen;
- de oversteekplaats wordt vooral door ouderen als onoverzichtelijk en onveilig
ervaren, wanneer zij onder andere met rollators richting de winkels gaan.
Eind oktober heeft de Wijkraad ter plaatse met medewerkers van de gemeente
gesproken. De gemeente vertelde dat er ook bijzondere nadelen kleven aan de
plaatsing van eventuele verkeerslichten op de kruising en overweegt daarom
geen plaatsing van verkeerslichten. Verder vindt de gemeente dat het kruisen van
autoverkeer met fietsers niet tot gevaarlijke situaties hoeft te leiden. De gemeente

Vanaf het steunpunt voor ouderen “Van Meeuwenhof” kun je nu via dit nieuwe trottoir lopen langs de
van Roestellaan naar de oversteekplaats bij de appartementen aan de Korte van Meeuwenstraat.

PRO hoopt dat deze film inspireert en concrete ideeën brengt voor de toekomst.
Dat alleen maakt onze leefomgeving uitdagend grijs!
Een ieder die deze DVD film wil bekijken kan hem kosteloos lenen bij PRO.
Desgewenst kan er ook iemand van PRO bij aanwezig zijn.
Correspondentie-adres PRO: p/a Divers team, Burg. Nieuwenhuijzenstr. 4
Rosmalen.
Tel. 52 164 61 tst. 208. Email: b.arbouwb@divers.nl

Rosmalympics Sporttoernooi
voor de Rosmalense jongeren van 11 t/m 15 jaar
Jongerencentrum Number One organiseert dit voorjaar voor de Rosmalense
jeugd hun eigen Olympische Spelen: De Rosmalympics. In plaats van landenteams wordt er hier gesport in wijkenteams.
Rosmalen Centrum en Hondsberg vormen voor deze gelegenheid een gezamenlijke wijk. Diverse teamsporten, maar ook een breed scala aan individuele sporten
komen aan bod. Voor onze twee wijken zijn de kwalificatiewedstrijden op 23 april
van 17.30 tot 20.30 uur op het veldje aan de Geenbergenstraat. Het hoofdtoernooi
is op zondag 18 mei in en rondom sporthal De Hazelaar. Jongerencentrum Number One zal de komende tijd alle groepen 8 van de basisschool bezoeken om de
jongeren uit te nodigen mee te doen. Verder zullen ze de eerste twee klassen van
het Rodenborch College bezoeken. En tot slot zullen ze via krantenberichten dit
grootse sportevenement onder de aandacht brengen.
Voor de kwalificatietoernooien kunnen jongeren zich inschrijven via de website
www.divers.nl Doe dat snel.
Behalve enthousiaste jongeren zoeken zij ook enthousiaste ouders, die hen als
vrijwilliger bij deze activiteit willen ondersteunen. Hiervoor kunt u contact opnemen
met Number One. Houdt u de posters en flyers in de gaten en spoor uw kinderen
aan om mee te gaan doen. Want het is dus niet waar dat er nooit iets voor de
jeugd georganiseerd wordt.

Verkeerssituatie Kerkehoek-Rodenborchweg 28
Eind augustus 2007 is er door de gemeente een bouwplan voor drie woningen op
het perceel Kerkehoek-Rodenborchweg 28 in procedure gebracht. De bestaande
boerderijwoning zal dan worden gesloopt. Van verschillende kanten uit de directe
omgeving zijn zienswijzen (bezwaren) tegen dit plan bij de gemeente ingediend.
De Wijkraad heeft niet zozeer bezwaren tegen het bouwplan; er komen uiteindelijk
maar twee woningen bij. Wel maakt de Wijkraad zich al jaren ernstig zorgen over
de onoverzichtelijke, gevaarlijke en verkeersonveilige situatie, ter plaatse van het
weggedeelte vóór de woningen Rodenborchweg 28A en 28B tot en met de bocht
naar de Markt. Met de bouw van extra woningen bestaat de vrees dat dit alleen
maar kan verergeren. Wij hebben daarom op 16 september 2007 daarover een

Enquête (geluids)overlast in Rosmalen Centrum
In het najaar van 2007 heeft de Wijkraad een enquête onderzoek verricht naar
eventuele geluidsoverlast in het Rosmalense centrum.
Bij ongeveer 550 adressen werd de vragenlijst bezorgd. We hebben met opzet
een erg ruim verspreidingsgebied gekozen, zodat we inzichtelijk zouden krijgen
tot waar eventuele overlast zich verspreidt. Het aantal reacties was verbluffend:
234. Dat is voor een enquête onderzoek een hoge respons. De verwerking liet
daardoor ook wat langer op zich wachten dan voorzien. Het onderzoeksrapport is
begin januari gereed gekomen. We gaan dit tijdens onze eerstvolgende openbare
wijkraadvergadering, 3 maart 2008, of zo snel mogelijk daarna aanbieden aan de
verantwoordelijke wethouder. Tijdens deze avond zullen we nader ingaan op de
onderzoeksresultaten en daarna zijn alle gegevens voor eenieder beschikbaar.
Wel kunnen we u reeds verklappen dat het houden van deze enquête erg zinvol
was en dat er een groot aantal duidelijke signalen is afgegeven. We zullen deze
gegevens gebruiken om de gemeente en andere partijen ervan te overtuigen, dat
het tijd wordt de overlast in het centrum terug te dringen.
U, de bewoners van onze wijk willen we van harte bedanken voor het invullen van
de vragenlijst en voor de duidelijke, soms uitgebreide respons. Deze enquête
leverde ons ook een forse lijst aan overige knelpunten op, die we zeker niet zullen
vergeten. U hoort hier zeker meer van.

Groensnoeidag najaar 2007
In alle voorgaande jaren organiseerde de wijkraad een groensnoeidag samen met
BOR (Beheer Openbare Ruimte van de gemeente) in onze wijken Centrum en
Hondsberg steeds in het voorjaar, meestal op een zaterdag in maart. In 2007
hebben we er voor gekozen om te kijken of het najaar in de smaak zou kunnen
vallen bij onze bewoners.
Nou dat hebben we geweten!
We hielden de groensnoeidag op zaterdag 13 oktober voor de herfstvakantie. De
belangstelling voor het snoeien bleek in het najaar (met goed weer) onvergelijkbaar veel groter dan alle andere voorgaande groensnoeidagen. Kennelijk vinden
de bewoners het najaar een veel betere keuze om te snoeien dan het voorjaar.
Onze deskundigen van Beheer Openbare Ruimte BOR hebben daar nooit zo aan
getild. Maar onze bewoners kennelijk wel. De hoeveelheid snoeihout die door
onze bewoners is verzameld, was naar ons idee zeker het 5 tot 10 voudige van
wat we in het voorjaar gewend waren. De transporteur met de vrachtwagen van
de gemeente die heeft er zeker zijn handen aan vol aan gehad om al het snoeihout naar de gemeentelijke stortplaatsen af te voeren.
Ook het weer speelt altijd een belangrijke rol. En dat was in het voorjaar vaak een
negatieve. We hebben regelmatig een groensnoeidag gehad met veel regen.

Maar in dit najaar werkte alles mee en hadden we een fantastische groensnoeidag.
Al met al kunnen met een tevreden hart terugblikken op deze groensnoeidag. We
hebben al besloten dat we voorlopig door zullen gaan met het organiseren van de
groensnoeidag in het najaar.

PRO-FILM “UITDAGEND GRIJS”
over oud worden in Rosmalen beschikbaar
Het Platform Rosmalen Ouderenproof (PRO) bestaat 5 jaar. Voor
die gelegenheid heeft het PRO een film op DVD gemaakt. In november jl. was daarvan de première en vond tevens een symposium
plaats in de Kentering. Ruim 150 belangstellende senioren en overige belangstellenden waren daarbij aanwezig .
PRO is een spreekbuis voor alle ouderen in Rosmalen. PRO is een
spin in het web en een luis in de pels. PRO streeft naar afstemming
van voorzieningen voor wonen, welzijn en zorg.
De film geeft - in 30 minuten - een beeld van wat in de afgelopen jaren op het
gebied van wonen, welzijn en zorg tot stand is gekomen in samenwerking met
vele partijen en organisaties .
Het lijkt dat het wel goed zit met de vorming van een sterk netwerk voor ouderen. Toch is er nog veel nodig om onze leefomgeving het predikaat
‘woonservicezone‘ te kunnen geven. Veel, waar organisaties en ook ouderen
zelf een bijdrage aan kunnen leveren.

