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Welkom van de voorzitter
Voor u ligt de negende editie van “Kernmaggezien”, het wijkblad van de Wijkraad
Rosmalen Centrum en Hondsberg. In het vorige wijkblad van juni jongstleden liet
ik u weten dat de wijkraad in februari 2006 vijf jaar bestond. Het streven om twee
keer per jaar een wijkblad uit te brengen lukt ons dus bijna. Steeds weer blijkt dat
dit blad een heel goed medium is om u te informeren over de acties en activiteiten
van de wijkraad, over allerlei zaken die u als wijkbewoners aangaan, over
grote(re) ontwikkelingen voor de wijken Centrum en Hondsberg, maar ook over
zaken die spelen in uw directe woon- en leefomgeving.
Het vorige wijkblad van juni was een themanummer over ‘de ontwikkelingen met
betrekking tot de uitbreiding en herstructurering van het centrum van Rosmalen’.
In dat wijkblad hebben wij u geïnformeerd over de bezwaren (tegen de plannen
die er al meer dan drie jaar onveranderd liggen), die wij vanaf 2001 naar de
gemeente en projectontwikkelaars hebben geuit en op welke momenten wij dat
hebben gedaan. Maar vooral dat daar door de gemeente helemaal niet op is
gereageerd. De wijkraad is van mening - en wij denken te weten vele bewoners
van Rosmalen met ons - dat de noodzakelijke uitbreiding van het areaal
winkelruimten en de herstructurering van het centrum van Rosmalen, ook anders
kan worden verkregen: kleinschalige winkelontwikkelingen volgens de
Rosmalense maat, verspreid in en om het huidige centrum, dat recht doet aan het
dorpse karakter van het Rosmalense centrum. Dat was kortweg de boodschap.
Het ontwerpbestemmingsplan Centrum Rosmalen 2003 is nog steeds niet formeel
ter inzage gelegd. Wij denken dat dat nog wel enige maanden zal duren. Als wij
de woorden van wethouder Geert Snijders- tijdens een recent bezoek van het
college van Burgemeester en Wethouders aan Rosmalen - goed gehoord hebben,
belemmert de ALDI de voortgang van de plannen van de gemeente en van de
projectontwikkelaars. De ALDI wil niet weg van haar huidige locatie aan de
Raadhuisstraat, aldus de wethouder. Zodra de gemeente het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage legt, zal de wijkraad een openbare
wijkraadvergadering organiseren om u te informeren, zo nodig advies te geven en
te raadplegen.
Ook van dit wijkblad hebben wij een themanummer gemaakt: Jeugd en
Jongeren !!
U treft artikelen aan over het Jongerenwerk. Deze zijn geschreven door een
jongerenwerker, een vaste bezoeker van Number One, het jongerencentrum en
de Politie. Voorts treft u stukjes aan over speelterreinen.
Uiteraard komen allerlei andere actuele zaken ook aan de orde in dit wijkblad.
Een ieder van ons kan te maken krijgen met de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning; we zetten de belangrijkste punten even voor u op een rijtje. Ook
vindt u een stukje over “het Zorgzaam Netwerk Rosmalen”.
Tot slot:
Wellicht heeft u via de krant of anderszins vernomen dat op zaterdag 28 oktober
het voltallige college van Burgemeester en Wethouders een werkbezoek bracht

aan Rosmalen. Naast de voorzitters van de Rosmalense wijkraden waren nog 18
vertegenwoordigers van diverse actieve Rosmalense organisaties uitgenodigd
voor dit werkbezoek. Ikzelf heb met een groep, waaronder twee wethouders en de
gemeentesecretaris, op de fiets een ronde kunnen maken door onze wijken
Centrum en Hondsberg met als eindpunt de wijkspeelplaats het Heijmansveldje in
de wijk Sparrenburg en het jongerencentrum Number One. Het thema van mijn
groep was dan ook ‘Jongeren’. De openbare bijeenkomst in Villa Fleurie van
12.00 uur tot 13.00 uur, waar de collegeleden een reactie gaven op wat zij hadden
gezien, werd maar matig bezocht door bewoners. De wijkraad is toch benieuwd of
dit werkbezoek resultaten oplevert voor Rosmalen en in het bijzonder voor onze
wijken Centrum en Hondsberg.
De bezwarenprocedure voor het bouwplan Schoolstraat 16-18, waar een
Rosmalense projectontwikkelaar een complex (met drie bouwlagen) van bijna 12
meter hoog wil gaan bouwen, wordt voortgezet. In ons wijkblad van juni hebben
wij u geïnformeerd, waarom de wijkraad vindt dat dit bouwplan (op de percelen
waar voorheen café de Bierelier en slagerij Sikkers waren gevestigd) strijdig is
met het eigen beleid van de gemeente en waarom dit bouwplan daar ter plekke
gewoon niet past.
De wijkraad is ook druk in gesprek met de gemeente over de Nota “Beleidsregels
Muziekgeluid”. Deze nota heeft een behoorlijke impact op de uitstraling van
horeca-inrichtingen en de evenementen in het centrum van Rosmalen. De
wijkraad wil, alvorens aan de gemeente een advies te geven, bij bewoners van
het centrumgebied polsen of en in hoeverre er sprake is van (geluids-)overlast
van de horeca en van evenementen in het centrumgebied.
Als allerlaatste, de wijkraad bestaat op dit moment uit slechts 6 (bestuurs-)leden.
Dat is weinig. 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 fijne leef- en woonomgeving binnen ons wijkraadgebied. Heeft u interesse,
neem dan contact op met mij, telefonisch of via ons email-adres.
Ik wens u veel leesplezier met deze negende editie van “Kernmaggezien”
Willem Hoogenberk, voorzitter

Wat is en doet het Jongerenwerk in Rosmalen

•

Tot de inwoners van Rosmalen behoort een groot aantal jongeren. Ook deze
leeftijdsgroep heeft recht op voorzieningen die bij hen horen. Helaas moeten we
constateren dat er vaak negatief en afwijzend op jongeren gereageerd wordt.
Naast de bagage van de jongeren zelf, is ook de reactie van de maatschappij op *
het uitproberen* van jongeren, bepalend op welke manier hun weg naar
volwassenheid verloopt. Gebleken is dat preventie loont, evenals het voorkomen
van het uit de hand lopen van onvermijdelijke botsingen tussen jongeren en
volwassenen. Met andere woorden, zowel jongeren als volwassenen maken deel
uit van Rosmalen. En beide zijn nodig bij het verbeteren van de leefomgeving.
De doelgroep van het Jongerenwerk: alle jongeren uit ’s-Hertogenbosch en
elders die hun welzijn verbeteren in de leeftijd van 12 tot 21 jaar. Wij zetten ons
extra in op die (overlast) groepen die zich als zodanig in buurten en wijken
manifesteren.
Het Jongerenwerk van Welzijnsinstelling Divers is georganiseerd in een
flexibel stedelijk jongerenwerkteam. Activiteiten worden uitgevoerd in alle wijken
van ’s-Hertogenbosch en in de toekomst ook daarbuiten. Het jongerenwerk
verleent diensten die gericht zijn op het bij elkaar halen van jongeren, jongeren
stimuleren en activeren om zelfstandig en liefst in samenwerking met andere
bewoners van Rosmalen activiteiten en projecten uit te voeren.
De visie van het Jongerenwerk is: “Elke jongere heeft talent”.
Wij gaan er van uit, dat het op positieve wijze benutten van dit talent een reeds bij
jongeren aanwezige kracht losmaakt. Dit zorgt ervoor dat jongeren de problemen
die zij in hun ontwikkeling kunnen hebben, het hoofd kunnen bieden. Vanuit deze
visie proberen wij talent bij jongeren te ontdekken. Jongeren en hun leefomgeving
bewust te maken van dit talent; een bijdrage te leveren aan de verdere
ontwikkeling van dit talent en dit op een positieve manier te benutten, zodat
jongeren kunnen participeren in de maatschappij.
Het Jongerenwerk richt zich op het bevorderen van het benutten van talenten
van jongeren en op het bevorderen van integratie en meedoen van jongeren in de
maatschappij, door:
• Vasthouden en vergroten van de betrokkenheid van ouders bij hun kinderen.
• Vergroten van de weerbaarheid van jongeren.
• Jongeren leren zelfstandig activiteiten te organiseren.
• Organiseren van ontmoetingen tussen jongeren en volwassenen.
• Tijdig signaleren en gecoördineerd aanpakken van ontwikkelingsproblemen
van (groepen) jongeren door alle betrokken partijen.

•

Het Jongerenwerk is sterk in:
• Leggen van contact met (risico) jongeren.
• Samenbrengen van jongeren en andere buurtbewoners in buurten en wijken.
• Tot stand brengen van communicatie met (moeilijk bereikbare) jongeren.
• Activeren van jongeren en bij hun welzijn betrokken organisaties.
• Maken van analyses bij overlast en calamiteiten.

Wil Klerks inmiddels wijkteamleider (van het Bureau Openbare Ruimte BOR
van de gemeente) is voor gehéél Rosmalen.
U hem altijd kunt bellen voor een kapotte lantaarnpaal of losliggende
stoeptegel of meer van dat soort onvolkomenheden in de openbare ruimte.
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Er nieuwe fietsrekken in het centrum van Rosmalen gepland zijn van
hetzelfde type als bij het appartementencomplex Meeuwenhof.
U zich overigens de moeite kunt besparen om bij de Meeuwenhof te gaan
kijken. Enkele weken geleden wilde een automobilist er zijn auto op parkeren.
Daar was het rek niet op berekend!
De wijkraad samen met de Komondernemers advies heeft gegeven, waar die
nieuwe fietsrekken zouden kunnen komen.
De wijkraad regelmatig pleit voor het behoud van het weinige groen in het
centrumgebied en het zonodig vergroten daarvan.
De wijkraad dan niet bedoelt het
perceel waar deze foto is
genomen; dergelijke ‘groen’plekken moeten uiteraard
worden voorkomen, nee zelfs
direct worden schoon gemaakt.
De gemeente voor het
bouwplan voor deze locatie
Schoolstraat 16-18 op 9
november jl. vrijstelling én
bouwvergunning heeft verleend.
De wijkraad haar bezwaren van
16-12-2005 onverminderd
overeind houdt en derhalve
binnen de bezwarentermijn van 6 weken scherp zal reageren.
De bouw bij kapper van de Donk op de hoek Dorpsstraat/Nieuwstraat al
gestaag vordert.
De wijkraad deze bouwontwikkeling toejuicht, omdat het blijk geeft van
voldoende ontwikkelingsmogelijkheden in het Rosmalense centrum, zonder
het dorpse karakter aan te tasten
De centrumplannen volgens onze informatie volledig vastzitten, omdat
ontwikkelingsmaatschappijen onderling er niet uitkomen.
De wijkraad zich meer en meer afvraagt, wie er nu toch de regie heeft over
deze enorme bestemmingsplanwijziging in ons mooie centrum

•

Het in samenwerking met partners in de kiem smoren van mogelijke
escalaties in probleemsituaties.

Het Jongerenwerk staat voor:
• Werken vanuit een onpartijdige positie.
• Duidelijk en transparant handelen.
• Het nakomen van alle afspraken die wij met onze klanten, deelnemers en
collega’s maken.
• Het op planmatige wijze realiseren van door onze klanten en deelnemers
gevraagd resultaat.
• Samenwerken en permanente afstemming met partijen die zich ook inzetten
voor het oplossen van samenlevingsvraagstukken.
De methode van werken van het Jongerenwerk in 6 stappen:
1. Contactlegging met jongeren en hun omgeving.
2. Onderhouden van het contact met verschillende partijen.
3. Opbouwen van een vertrouwensrelatie,
4. Individuele- of groepsproblematieken bespreekbaar maken aan de hand van
signalen.
5. Adviseren samenwerkingspartners, jongeren en hun leefomgeving bij de
aanpak van problematieken.
6. Activeren vrijwilligers voor op het individu of op de groep gerichte trajecten en
acties.
De activiteiten en acties van het Jongerenwerk zijn onderverdeeld in drie
hoofdcategorieën, gekoppeld aan een thema:
1. Wij creëren in elke wijk een basisaanbod aan activiteiten. Jongeren kunnen
elkaar ontmoeten tijdens verschillende activiteiten. De jongerenwerker knoopt
tijdens deze activiteiten gesprekken aan met jongeren over allerlei
onderwerpen die jongeren interesseren. Wij stimuleren jongeren en
vrijwilligers uit de wijk om zelfstandig activiteiten te ontwikkelen. Wij hebben
hierbij een ondersteunende en faciliterende rol.
2. Wij leggen contact met jongeren op straat. Door jongeren in hun eigen
leefomgeving aan te spreken, leren wij jongeren kennen. Het doel van dit
kennen en gekend worden is snel een inzicht krijgen in vragen en problemen
die bij jongeren en buurtbewoners spelen. Door op de hoogte te zijn van deze
situaties kunnen wij vroegtijdig ingrijpen bij (potentiële) overlastsituaties.
3. Wij volgen risicojongeren vanaf de basisschoolleeftijd. Wij leggen contact met
jongeren in groep 8 en komen regelmatig, in overleg met de groepsleerkracht,
meekijken in de klas. Nadat de lessen zijn afgelopen, zien wij jongeren in de
jongerenruimte of op straat, waardoor wij snel en gemakkelijk een overzicht
krijgen van wat jongeren doen in de wijk. Belangrijke signalen bespreken wij
met de leerkracht, zodat wij risicojongeren al vroegtijdig kunnen volgen tot het
behalen van hun diploma.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Jongerencentrum
Number One, tel: 073-5219247 of e-mail: numberonejip@home.nl

Het activiteitenprogramma van jongerencentrum Number One
Maandag 19:30-21:00 uur: The Crib
Dit is een hiphop inloop. Jongeren kunnen binnenlopen en deelnemen aan hiphop
workshops. Dit project loopt al enkele jaren. Jongeren die vroeger deelnemer
waren van deze activiteit, geven nu zelf hiphoplessen aan de nieuwe deelnemers.
Deelname is gratis, maar je moet wel tussen de 12 en 16 jaar zijn.
Dinsdag 19:00-22:00 uur: Inloop 15+
Jongeren vanaf 15 jaar kunnen binnenlopen en elkaar ontmoeten. Naast
ontmoeten en lekker hangen, kunnen jongeren tijdens deze avond zelf met
initiatieven komen en een eigen invulling geven aan de dinsdagavond. Deelname
is gratis.
Woensdag 15:00-17:30 uur: Chill-out
Dit is hetzelfde principe als de inloop 15+, alleen dan bedoeld voor jongeren van
groep 8 tot en met 15 jaar. Deelname is gratis.
Woensdag 19:00-21:00 uur: Maandelijkse vrijwilligersvergadering
Vrijwilligers komen eens in de maand bijeen om het activiteitenprogramma door te
nemen, afspraken te maken, signalen door te geven en elkaar te kunnen
ontmoeten en bij te kletsen.
Donderdag 16:00-17:30 uur: Girlzztime
Voor meiden van groep 8 t/m 15 jaar. Lekker echte meidendingen doen zonder
dat er vervelende jongens bij zijn. Deelname is gratis.
Donderdag 19:00-21:00 uur: Girlzznight
Hetzelfde als girlzztime, maar dan voor de oudere meiden in de leeftijd van 15 t/m
18 jaar. Deze meiden zijn weer wat ouder en hebben net even andere interesses
dan de jongere meiden. Vandaar dat deze activiteit is opgesplitst in verschillende
leeftijden. Deelname is gratis.

Vrijdag 14:00-15:30 uur: Chill-out
Inloop voor jongeren van groep 8 t/m 15 jaar. Deelname is gratis. Jongeren
kunnen binnenlopen en elkaar ontmoeten. Naast ontmoeten en lekker hangen,

In ZNR werken De Annenborch, welzijnsonderneming Divers, Vivent, Madi en
woningstichting DKM samen. Naast het servicepunt werken zij er met elkaar aan
om in Rosmalen een breed, samenhangend pakket van voorzieningen op het
gebied van wonen, welzijn en zorg te realiseren dat is ingegeven door de vraag.
•
•
•
•
•
•
•

Servicepunt ZNR 55+ is hét servicepunt in Rosmalen voor vragen en
diensten rond wonen, welzijn en zorg.
Rosmalense senioren en hun mantelzorgers zijn voor vragen en
diensten rond wonen, welzijn en zorg van harte welkom bij het
servicepunt.
Deskundige consulenten zitten klaar om u met raad en daad bij te staan
en hulp te bieden bij vragen en problemen waar u tegen aan loopt.
U stelt uw vragen op één adres en wordt niet van het kastje naar de
muur gestuurd.
Voor al uw vragen of wensen zoeken consulenten samen met u naar een
passende oplossing. Uw vragen, wensen en behoeften staan centraal!
Iedere werkdag tussen 9.00 – 10.00 uur kunt u bellen en tussen 10.00 –
12.00 uur kunt u langs komen voor een persoonlijk advies. Koffie en
thee staan klaar!
Aan de dienstverlening zijn géén kosten verbonden.

Inmiddels is het servicepunt een half jaar open en hebben al heel wat
Rosmalenaren de weg naar het servicepunt gevonden. Een greep uit de vragen,
waar ZNR consulenten de Rosmalense 55 plussers mee verder geholpen hebben:
• Hoe kan ik me aanmelden om in aanmerking te komen voor zorg?
• Ik zoek ondersteuning bij persoonlijke vragen rond het ouder worden,
hebt u advies?
• Waar kan ik terecht voor aanpassingen in de woning of voor andere
woonruimte?
• Welke vervoersmogelijkheden zijn er in mijn situatie beschikbaar en wat
moet ik doen om daar gebruik van te maken?
• Heeft u advies over zorg/huurtoeslag en ziektekostenverzekering?
• Ik heb behoefte aan dienstverlening in en om huis (maaltijden, klussen,
alarmering), waar vind ik hulp?
• Ik wil graag iets betekenen voor anderen in de vorm van vrijwilligerswerk,
hoe pak ik dat aan?
• Welke mogelijkheden zijn er om (dag)activiteiten buitenshuis te volgen?
• Heeft u informatie over tijdelijk verblijf (logeer- en nachtopvang) in
zorgcentra?
Ook u bent welkom met uw vragen en opmerkingen. Misschien hebt u zelf vragen,
misschien betreft het uw ouders of familieleden. Schroomt u niet om langs te
komen of te bellen. U bent van harte welkom!

aanmerking komt voor een bepaalde hulp of voorziening heet de indicatiestelling,
toekenning of toegang.
Tot slot mag de gemeente u vragen om een deel van de kosten van de Wmoondersteuning zelf te betalen: de eigen bijdrage.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de gemeente ’s-Hertogenbosch, 0736155155 of op de website www.s-hertogenbosch.nl

Zorgzaam Netwerk Rosmalen (ZNR)
Burg. Nieuwenhuijzenstraat 4
5241 TC Rosmalen
Tel. (073) 521 26 21
E-mail servicepunt@znrosmalen.nl

ZNR is een samenwerkingsverband
van De Annenborch, Vivent,
Woningstichting DKM, Madi en
welzijnsonderneming Divers

Servicepunt ZNR 55+
Sinds eind mei 2006 is aan de Burg. Nieuwenhuijzenstraat 4 in het gebouw van
Divers en Madi (voorheen welzijnsinstelling Rosmalen) het servicepunt 55+ van
het Zorgzaam Netwerk Rosmalen gevestigd. Bij dit servicepunt ZNR kunnen 55
plussers en hun mantelzorgers terecht met vragen en wensen over wonen, welzijn
en zorg.
Senioren in Rosmalen hebben via Platform Ouderen Proof (PRO) en
seniorenvereniging HEVO laten weten veel behoefte te hebben aan één
informatie- en adviespunt. Nogal wat senioren weten niet waar ze naar toe
moeten als ze met vragen zitten. En als ze ergens hun vraag stellen, hebben ze
vaak het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Om dit ‘van het
kastje naar de muur gevoel’ te voorkomen heeft ZNR er door het servicepunt voor
gezorgd dat deze vragen nog maar op één adres gesteld hoeven te worden.
In het servicepunt worden 55 plussers en/of hun mantelzorgers die vragen of
wensen hebben op het gebied van wonen, welzijn of zorg te woord gestaan door
consulenten. Er werken 8 deskundige consulenten, die om de beurt spreekuur
houden. Zij proberen met raad en daad mensen bij te staan en het zo voor hen
mogelijk te maken zolang mogelijk zelfstandig te blijven en hulp te vinden bij
vragen of problemen waar ze tegen aan lopen. Het servicepunt is telefonisch
bereikbaar maar senioren kunnen ook langs komen, “de koffie en thee staan
klaar”!

kunnen jongeren tijdens deze middag zelf met initiatieven komen en een eigen
invulling geven aan de activiteit.
Vrijdag 16:00-17:30 uur: Doe je Ding
Veel verschillende workshops die ertoe bijdragen dat jongeren talenten ontdekken
en verder ontwikkelen. Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Deelname is één Euro.
Vrijdagen 8, 15 en 22 december: Workshop Koken
Vrijdag 19:30-22:00 uur: Friday Chill-out
Vrijwilligers organiseren samen met jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar
allerlei activiteiten op vrijdagavond. Dit is eigenlijk bedoeld voor jongeren die qua
leeftijd overal net buiten de boot vallen. Te oud voor speelgoed, te jong om te
stappen. Ouders van deze jongeren (nu dus vrijwilligers) wilden graag inspelen op
dit gat en ook deze jongeren een leuke en zinvolle vrijdagavond laten beleven.
Deelname is gratis.
Zondag 19:00-22:00 uur: Music Meeting Point
Jongeren vanaf 12 jaar krijgen de kans om zich op muzikaal vlak te ontdekken en
te ontwikkelen. Tijdens deze avonden zal steeds worden toegewerkt naar
optredens in en rond Rosmalen.

Wie is jongerenwerker Patriek van de Sanden ?
Hoi, mijn naam is Patriek van de Sanden en ik ben nu bijna 3 jaar jongerenwerker
in Rosmalen. Daarnaast ben ik ook werkzaam in de gebieden Empel en
Maaspoort.
In Rosmalen werken wij met vier personen: twee beheerders en nog een
jongerenwerker. Wij zijn allen werkzaam binnen jongerencentrum Number One.
Wij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het jongerencentrum.
Ikzelf ben de ambulant jongerenwerker, wat betekent dat ik degene ben die
jongeren opzoekt op straat. Dat doe ik in Rosmalen gemiddeld 2 of 3 keer per
week en dan vooral in de avonduren.
In Rosmalen zijn aardig wat groepen jongeren op straat te vinden, in totaal tussen
de 15 en 20 groepen. Op sommige plekken is wel wat overlast, maar over het
algemeen mogen we op het moment niet klagen. Door het maken van goede
afspraken tussen jongeren, andere bewoners, politie en het jongerenwerk worden
vervelende situaties vroegtijdig aangepakt.
De signalen die ik ontvang vanuit de straat, zet ik om in acties. Deze acties zijn
steeds weer anders, helemaal afhankelijk van het afgegeven signaal. Als
sommige groepen drugs gebruiken, kan een actie vanuit het jongerenwerk zijn:
het geven van drugsvoorlichting. Een andere keer gaat het over sex, seksuele
voorlichting is dan op zijn plek. Weer een andere keer heeft een groep problemen
met enkele omwonenden van een hangplek. Een actie vanuit het jongerenwerk is
dan bijvoorbeeld het regelen van een ontmoeting tussen beide partijen om de
onderlinge communicatie soepel te laten verlopen. En zo zijn er nog tal van acties
te bedenken.

Een belangrijk onderdeel is het ‘doorverwijzen’. Stel dat ik het signaal krijg dat een
jongere veel spijbelt, dan verwijs ik dit door naar de leerplichtambtenaar. Zo zijn er
natuurlijk veel meer voorbeelden op te noemen van doorverwijzing. Maar ook dit
is allemaal afhankelijk van het signaal dat het jongerenwerk oppikt.
Ook breng ik regelmatig bezoeken aan scholen, sportclubs, ouders,
buurtbewoners etc. Dit allemaal in het kader van kennen en gekend worden. Het
jongerenwerk probeert zich zoveel mogelijk in de directe leefomgeving van de
jongeren te bevinden om zo snel mogelijk in te kunnen spelen op nieuwe
ontwikkelingen rondom de jongeren in Rosmalen.
In het jongerencentrum Number One worden alle dagen van de week (behalve
zaterdag) activiteiten georganiseerd voor en door jongeren uit Rosmalen. Ook
moet ik onze vrijwilligers noemen, want zij zijn heel belangrijk voor ons. Deze
vrijwilligers komen allemaal uit Rosmalen zelf. Sommige vrijwilligers zijn ouders
van bezoekers, andere waren eerst bezoeker en zijn nu zelf actief als vrijwilliger
binnen het jongerenwerk.
Deze groep vrijwilligers is lekker actief binnen het jongerenwerk en de vrijwilligers
hebben zo allemaal hun eigen kwaliteiten die zij inzetten binnen het werken met
jongeren. Zo hebben we sportvrijwilligers die regelmatig voetbaltoernooien
organiseren met jongeren. We hebben vrijwilligsters voor meidenwerk, die prima
inspelen op de behoeften van de meiden. En we hebben vrijwilligers die
zelfstandig activiteiten opzetten en uitvoeren binnen en buiten het
jongerencentrum.
Patriek van de Sanden

Een vaste bezoeker van het jongerencentrum
Number One vertelt
Ik ben Andrew Toebosch en ik woon nu 7 jaar in Nederland. Ik kom al vijf jaar
naar Jongerencentrum Number One. Ik kom daar naar toe, omdat ik het daar
heel gezellig vind en omdat ik goed kan praten met onder andere de werkers van
Number One. Het is er ook heel leuk, omdat daar altijd iets te doen is,
bijvoorbeeld rappen, chillen, praten, skaten en poolen of tafeltennissen. De
number 1 is een soort van tweede huis voor mij, omdat ik me daar ook thuis voel
tussen de jongeren en de werkers. Ik zit in Arnhem op school, daar wil ik de
richting Zorg en Welzijn afmaken. Ik wil later namelijk ook de zorg in. Ik heb het
idee gekregen om ook met jongeren te gaan werken, omdat de werkers van de
number 1 ook zo gezellig zijn. Ik heb zelf in 2004 een auto-ongeluk gehad. Ik ben
door een bus aangereden. Door dit ongeluk heb ik een N.A.H. opgelopen (niet
aangeboren hersenletsel). De werkers in de number 1 hebben sinds dan heel erg
veel voor mij gedaan, ze hebben voor mij gezorgd. Ze hebben van alles gedaan
om mij weer tussen de andere jongeren te plaatsen, omdat ik heel erg lang weg
was geweest. Het is in de number 1 gewoon heel erg gezellig. Ik heb
meegeholpen met van alles bij de number 1, bijvoorbeeld met de komdag en
binnenkort ga ik meehelpen met het organiseren van een kookcursus voor
jongeren. Ook heb ik meegeholpen met het bedenken hoe het skatepark aan de

Door de Wmo wordt de gemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke
ondersteuning van haar inwoners. De ”maatschappelijke ondersteuning” bestaat
uit negen taken voor de gemeente:
1. De leefbaarheid van de gemeente vergroten.
De gemeente streeft naar sterke wijken en buurten. De gemeente zorgt ook voor
plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, niet alleen voor ouderen, maar
ook voor jongeren. Bijvoorbeeld een wijkcentrum, of een plek waar mensen
kunnen sporten.
2. Jongeren en ouders ondersteunen.
De gemeente probeert te voorkomen, dat jongeren problemen krijgen en op het
slechte pad raken. Daarnaast moet de gemeente ouders ondersteunen, die hulp
nodig hebben bij het opvoeden van hun kinderen.
3. Informatie en advies geven.
De gemeente geeft alle inwoners informatie en advies over de hulp en
ondersteuning die ze kunnen krijgen. Er moet bijvoorbeeld een “loket” zijn, waar
mensen terecht kunnen voor informatie. Een loket kan een balie zijn in het
gemeentehuis, maar ook een telefoonnummer of een website.
4. Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.
De gemeente stimuleert en ondersteunt het werk van vrijwilligers en
mantelzorgers, bijvoorbeeld door mantelzorgers met elkaar in contact te brengen
en door vrijwilligers te scholen en te trainen. Ook kan de gemeente helpen om
tijdelijke ondersteuning te regelen, wanneer een mantelzorger er even tussenuit
moet.
5. Zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen.
De gemeente zorgt dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de
samenleving. Zo kan de gemeente de woonomgeving en de openbare ruimte
toegankelijk maken voor mensen met een beperking.
6.Voorzieningen voor mensen met een beperking.
Mensen met een beperking krijgen hulp en ondersteuning van de gemeente,
bijvoorbeeld doordat een woning wordt aangepast. Ook kan de gemeente zorgen
voor een vervoersvoorziening, een rolstoel of hulp bij het huishouden.
7. Opvang voor mensen met problemen.
De gemeente zorgt ervoor dat er opvang is voor mensen die door problemen of
een conflict tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Zo is er bijvoorbeeld opvang
voor slachtoffers van huiselijk geweld.
8. Openbare geestelijke gezondheidszorg.
De gemeente zorgt er ook voor dat kwetsbare personen en mensen met
psychische problemen begeleiding krijgen en geen ernstige overlast veroorzaken.
9. Zorg voor mensen met een verslaving.
De gemeente zorgt er voor dat mensen met een verslaving goede hulp, opvang
en begeleiding krijgen. De gemeente wil voorkomen, dat verslaafden in de
problemen komen door hun verslaving en dat ze geen ernstige overlast
veroorzaken.
Vormen van hulp die onder de Wmo vallen kunt u per 1 januari 2007 aanvragen
bij de gemeente. De procedure waarin de gemeente beoordeelt of u in

Kortom, een heerlijke plek in onze wijk om lekker buiten te kunnen spelen!”

Wet maatschappelijke ondersteuning
per 1-1-2007 ingevoerd
Op 1 januari 2007 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
ingevoerd. Vanaf dat moment is de gemeente verantwoordelijk voor alles wat in
deze wet is geregeld. Door de Wmo wordt het voor inwoners makkelijker om
informatie te krijgen over hulp of ondersteuning en deze aan te vragen.
De Wmo is een nieuwe wet. Deze wet moet ervoor zorgen, dat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de
samenleving. De Wmo ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De
Wmo regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede informatie over de
hulp en ondersteuning die mensen kunnen krijgen. In deze nieuwe wet worden
enkele bestaande wetten samengevoegd:
- de Wvg en de Welzijnswet;
- delen uit de AWBZ; het gaat hier onder meer om de hulp bij het huishouden.
Enkele wetten en afkortingen:
Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning.
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze wet regelt de zorg voor
mensen die langdurig ziek zijn. De AWBZ regelt onder meer de zorg voor ouderen
en mensen met een beperking, die langdurig professionele hulp nodig hebben.
Het gaat bijvoorbeeld om verpleging, verzorging,
begeleiding, behandeling of verblijf.
Wvg: Wet voorzieningen gehandicapten. Deze wet regelt de voorzieningen, die
ouderen en mensen met een beperking nodig hebben om zelfstandig te kunnen
leven. Het gaat bij deze wet om rolstoelen, hulpmiddelen en voorzieningen voor
wonen en vervoer.
Welzijnswet: In deze wet is geregeld, wat overheden kunnen doen om het
welbevinden van mensen te bevorderen. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld
zorgen voor voorzieningen in een wijk die de leefbaarheid vergroten. Vormen van
welzijnswerk zijn: de peuterspeelzaal, het buurthuis, het jongerenwerk en de
vrouwenopvang.
Mantelzorg: Mantelzorg is zorg die mensen bieden aan een naaste die
langdurige en intensieve zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege een chronische
ziekte, een handicap of ouderdom. Het gaat om zorg, waarvoor anders een
professionele hulpverlener nodig is.
De Wmo in het kort

Parkweg er uit zou komen te zien. Ook heb ik overlegd over de regels voor de
wijkspeelplaats het Heijmansveldje (in de wijk Sparrenburg), in samenwerking met
de wijkraad.
Have a lot of fun reading this.
Andrew Toebosch

Werkwijze politie Rosmalen in relatie tot jeugd
Doelstelling:
Het terugdringen van overlast en criminaliteit door jongeren in de leeftijd van 0 tot
25 jaar.
Middelen:
Politie Rosmalen beschikt over een jeugdteam met hierin een coördinator jeugd
en zes politieagenten. Er zijn speciaal geplande jeugddiensten, minimaal twee
avonden per week. Het doel is om contact met de jeugd te intensiveren door
JOP's en andere hangplekken te bezoeken (Motto = Kennen en gekend worden).
Verdere vindplaatsen jeugd zijn: scholen (er zijn adoptanten voor basisscholen en
Rodenborchcollege), horeca en thuissituatie.
We brengen hangplekken in kaart en registreren wie er verblijft. Bij overlast
informeren we de ouders.
Repressief wordt er opgetreden tegen bijvoorbeeld drinken van alcohol,
drugsgebruik, geluidsoverlast en vandalisme. Als een hangplek niet geschikt is,
wordt de jeugd verwijderd en verwezen naar een mogelijke betere locatie.
Het jeugdteam wordt ingezet bij evenementen, waar jeugd een rol speelt (o.a.
kermis, carnaval, feesten)
We betrekken ouders bij problemen rondom jongeren.
We draaien onderzoeken gericht op criminele activiteiten in de sfeer van graffiti,
vandalisme, vernielingen, vuurwerk, mishandeling en drugs.
Jongeren die risico gedrag vertonen, worden door een medewerker van het
jeugdteam als het ware "geadopteerd". Er is voor een bepaalde periode nauw
contact met de jongere, zijn ouders en mogelijk andere partijen zoals bureau
jeugdzorg of jeugdreclassering. Jongeren kunnen lid worden van de jeugdsite
politie Rosmalen. http://groups.msn.com/PolitieRosmalenChat
Chatten is helaas niet meer mogelijk. Er worden o.a. wel via prikborden actuele
onderwerpen onder de aandacht gebracht.
Maandelijks heeft de coördinator jeugdzaken overleg met de partners: Stichting
Divers, JPP, Halt, Leerplicht en indien nodig de wijkmanager. Overlast-locaties en
risicojongeren worden besproken, waarbij wordt afgesproken welke aanpak we
gaan volgen.
Handhavings afspraken met Stichting Divers:
Bij geringe overlast op straat zal jongerenwerk van Stichting Divers gaan
bemiddelen. Er zal in eerste aanleg naar worden gestreefd dat buurtbewoners in
samenspraak met jongeren tot een oplossing komen. Levert dit niet het gewenste

resultaat op, dan zal de jongenwerker worden ingeschakeld. Indien deze geen
grip krijgt op het probleem, zal de jeugdagent worden ingeschakeld.
Als er sprake is van acute grove overlast, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast,
vernielingen, alcohol of drugsgebruik, worden de bewoners gevraagd hier melding
van te maken via 0900-8844. De politie zal indien mogelijk ter plaatse gaan en de
nodige actie ondernemen. De politie zal ook naar de melder een terugkoppeling
doen over wat er wel of niet met hun melding is gedaan.

Schutterstraat

Minervastraat

Na diverse meldingen van overlast bij de jeu de boules-baan Achter de
Driesprong (zomer 2006) is door de politie extra gesurveilleerd, waarbij de groep
is verwijderd en verwezen naar alternatieve locaties.

Drie speelterreinen in centrumgebied worden opgeknapt
In maart/april van dit jaar sprak de wijkraad met Wil Klerks (wijkteamleider van
BOR van de gemeente) over de slechte toestand van de speeltoestellen en de
speelterrein zelf in onder andere de Schutterstraat. In juli kreeg de wijkraad te
horen dat de gemeente de mogelijkheid had om nog in 2006 drie speelterreintjes
in ons wijkraadgebied een opknapbeurt te geven. Het zou dan gaan om de
speelterreintjes in de Schutterstraat, de Vendelierstraat en de Pastoriestraat.
De speelterreintjes in de Schutterstraat en de Vendelierstraat zijn in het
Wijkspeelplan voor Rosmalen-Noord aangemerkt als speelterreinen voor kinderen
van 0 – 6 jaar, die in de Pastoriestraat als een speelterrein voor kinderen van 0 –
12 jaar. Dat zijn dan ook de uitgangspunten voor de herinrichting.
Vandaar dat begin september enkele mensen van de wijkraad met Wil Klerks om
tafel zaten om de eerste conceptvoorstellen te bespreken en afspraken te maken
hoe zo snel mogelijk met de wijkbewoners te communiceren. Opvallend was wel
het uitgangspunt van BOR, om geen zandbakjes meer te laten terugkomen. Dit
vanwege het intensieve onderhoud wat zandbakken in openbaar gebied nodig
hebben in verband met de hygiène. Na enig heen en weer gepraat, konden de
mensen van de wijkraad zich daar wel in vinden. Ook werd gesproken over de
ondergrond onder de nieuwe speeltoestellen: ofwel een bepaald soort

houtsnippers ofwel kunstgras. En uiteraard werd er gesproken over de nieuwe
(grote) speeltoestellen.
Op dinsdag 10 oktober is er voor alle betrokken bewoners van 17.00 uur tot 19.00
uur in De Kentering een inloopavond georganiseerd, waar de
inrichtingsvoorstellen konden worden bekeken en bekritiseerd. De gemeente
zorgde dat omwonende wijkbewoners, maar vooral de kinderen, voor deze
inloopavond werden uitgenodigd.
Op 10 oktober lagen op drie tafels mooi ingekleurde tekeningen van de
speelterreinen klaar. Leden van de wijkraad en Wil Klerks stonden paraat om
toelichting te geven op de voorstellen De kinderen moesten aangeven, welk
speeltoestel en ondergrond hun voorkeur had. Ouders én kinderen konden hun
mening geven, maar ook alle soorten kritische opmerkingen opschrijven. De
wijkraad had echter wel een wat grotere opkomst verwacht.
De week erna bespraken Wil Klerks en de wijkraad de resultaten van de
inloopavond. De keuze van de grote speeltoestellen was duidelijk. Helaas kun je
niet aan alle (kritische) opmerkingen tegemoetkomen, maar desondanks denkt de
wijkraad dat de gekozen inrichtingsplannen nagenoeg aan ieders wensen
tegemoet komen. De bedoeling is dat de herinrichting van de deze drie
speelterreinen nog in 2006 zal plaatsvinden.
De wijkraad is overigens zelf van mening dat in de woonwijk Centrum Zuid, de
Koningstraat en omgeving, een gebrek is aan speelmogelijkheden voor de jeugd
van 10 tot 20 jaar. De wijkraad heeft daarvoor bij de gemeente, via Wil Klerks,
nadrukkelijk aandacht gevraagd. De gemeente zal bekijken of het voetbalveld
tussen de woningen Schutterstraat en het spoor, waarop door de kuilen en de
hondenpoep al lang niet echt kan worden gevoetbald, opgeknapt kan worden.

Speelterreintje aan de Minervastraat
In de zomer van 2004 is het speelterrein aan de Minervastraat door de gemeente
grondig opgeknapt; een bewoonster vertelt:
“Nu de herfst dan echt begonnen is, is de rust even teruggekeerd op ons
speelveldje. Maar wat hebben we afgelopen zomer weer mogen genieten van
deze fijne speelplek. Even lekker schommelen, glijden of samen op de wip.
Hangen aan de handvatten van het klimrek. Dit is zeker een uitdaging voor de
oudere jongens en meisjes. En heb je ze al eens op de rekstokken bezig gezien?
Natuurlijk is de grote grasvlakte te gebruiken om te voetballen door de twee goals
die er staan.
Maar je kunt er ook lekker met je fiets crossen. Of samen met je buurtkinderen
heel veel andere spelletjes spelen.
De basketbalhoek is, geloof ik, nog wat minder in gebruik, maar deze zal zeker
benut gaan worden als de kinderen wat ouder worden. De bomenstrook ernaast
wordt ook veelvuldig bezocht, er is zelfs een geheime hut! ( misschien kunnen we
in de toekomst een echte realiseren?)

