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Welkom van de voorzitter
De wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg heeft drie volle jaren van haar
bestaan achter de rug. Drie jaren waarin we veel werk hebben verzet en veel tijd
hebben gestoken in het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van onze
wijkbewoners. Nu al is duidelijk dat ook in 2004 ons wijkraadgebied zeer in de
belangstelling staat van met name het gemeentebestuur e.d. Veel grote en kleine
ontwikkelingen en voornemens zullen op onze wijken afkomen. De wijkraad zal
daarom erg actief en alert moeten zijn en het zal voor ons weer een druk jaar
worden.
Via dit wijkblad “Kernmaggezien” houden wij u op de hoogte van onze activiteiten
en van zaken die onze wijkbewoners aangaan.
Voor u ligt alweer het vijfde “Kernmaggezien”. Sinds juli 2003, toen het vierde
wijkblad werd verspreid, is er veel gebeurd. In dit blad proberen wij u daar een
beeld van te geven.
In de winterperiode 2002-2003 hoopten wij met een primeur te komen, een ijsbaan aanleggen op het Gildeplein. Het leek de wijkraad een prachtig idee de
Rosmalense jeugd te zien schaatsen op het Gildeplein. Helaas, na vele nachtelijke uren spuiten was er op een zondagmorgen maar enkele uren ijspret. Ook deze
winterperiode bracht helaas geen langdurige, strenge vorstperiode met zich mee
om een aantal dagen ijspret te kunnen realiseren. Jammer, een aantal nachtelijke
uren spuiten hadden we er graag voor over gehad.
Er is een volgende stap gezet in de ontwikkelingen in het centrum van Rosmalen.
De gemeente heeft in september een voorontwerp bestemmingsplan ter visie
gelegd. De wijkraad heeft begin oktober een uitvoerige reactie op dit voorontwerp
naar de gemeente gestuurd. Het Rosmalens Nieuwsblad heeft daar in december
een uitgebreid artikel aan gewijd. Verderop in dit blad kunt u daar meer over lezen.
Er woedt al ruim een jaar een heftige discussie over verruiming van de sluitingstijden van de horeca in het centrum van Den Bosch en in het centrum van Rosmalen. De wijkraad doet inmiddels mee in deze discussie en zal binnenkort om haar
mening worden gevraagd.
Dit zijn maar enkele voorbeelden van zaken waar wij actief in uw belang bij betrokken zijn. Enkele artikelen in dit blad geven u een beeld van deze acties en
activiteiten.
Tot slot kan ik u, helaas, meedelen dat de wijkraad momenteel nog maar uit 10
bestuursleden bestaat. Twee leden, Grietje Voets en Tjalke Boersma, hebben om
persoonlijke redenen afscheid genomen. Heeft u interesse om actief te zijn in de
wijkraad, schroom dan niet contact op te nemen met mij.

Wist u dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het gehele wijkgebied Hondsberg 30 km zone gebied zal gaan worden.
Dat de praktische uitvoering daarvan echter pas na de zomer van 2004
zal worden gerealiseerd, na inspraak met wijkraad en betrokken bewoners.
De wijken Rosmalen Centrum en Hondsberg op peildatum 1-1-2003 tezamen 3624 inwoners telden.
Dat 15 personen minder was dan het jaar daarvoor.
Er op aandringen van de wijkraad door de gemeente op 10 plaatsen in
onze wijken eind oktober zogenaamde bladkorven zijn geplaatst.
Van deze bladkorven regelmatig goed gebruik is gemaakt door onze wijkbewoners om hun bladafval kwijt te raken.
De wijkraad graag nieuwe, enthousiaste bestuursleden wil verwelkomen.
Er binnenkort weer een groensnoeidag gehouden wordt, waarvan de
aankondiging oa in dit blad staat..
Er weer carnaval in de Kentering gevierd werd.
Er een uitgebreide website over de centrumplannen is gemaakt en dat u
deze vindt onder www.dorpsstraat69.nl
Dierenwei de Geitenbrij nieuwe vrijwilligers zoekt.

Ik wens u veel leesplezier met dit vijfde “Kernmaggezien”.
Willem Hoogenberk, voorzitter.
2
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Ondertussen waren ook de ca 10 kleinere bomen op het terrein in het beschermde gebied, sommige met en andere zonder vergunning, omgezaagd/verwijderd.
Ook werden bomen zonder reden omgezaagd.
Onze soap gaat verder. De bouw staat nu plotseling op 1,5 meter, dus te dicht bij
de grote boom (alleen nog 2 stammen Eik). De toekomstige bewoner heeft nu
wederom een kapvergunning aangevraagd. De geruchten gaan zelfs dat het appartement met de garantie zonder boom werd verkocht.
De wijkraad heeft inmiddels bezwaar ingediend tegen deze aanvraag. Bewoners
en wijkraad hebben gezamenlijk een indringend bezwaar over deze mistoestanden naar B&W gestuurd. Vervolgens werden ook de politieke partijen in kennis
gesteld. En nu eindelijk nadat de boom al bijna geheel verdwenen is komt het
gemeentelijk apparaat pas in aktie door deze kapvergunning eens te toetsen aan
behoorlijke kriteria en te leggen naast in het verleden gedane toezeggingen.
Dat is de situatie medio maart 2004. Foto’s op de volgende pagina laten een en
ander zien

Voor het kappen
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Na het kappen

De wijk Hondsberg wordt 30 km zonegebied
Sinds de oprichting van de wijkraad, bereikten ons allerlei klachten over het verkeer op de weg Schoolstraat / Bruggen. Te hard rijden, te veel verkeerslawaai,
grote vrachtauto’s terwijl er borden: ‘Verboden voor vrachtauto’s staan’, etc.. De
wijkraad kaartte deze problemen met regelmaat aan bij de gemeente, maar een
oplossing lag in eerste instantie niet voor de hand. Met name omdat invoering van
30km/uur niet gewenst leek te zijn voor deze weg met zijn doorgaande functie.
Inmiddels heeft de gemeente anders besloten

In oktober 2003 liet de gemeente horen dat zij voorbereidingen aan het treffen
was om de gehele wijk Hondsberg om te vormen tot een 30 km zonegebied. De
wijkraad heeft dat op de openbare vergadering van oktober jl. aan haar wijkbewoners meegedeeld. Alvorens tot daadwerkelijke invoering over te kunnen gaan,
dienen nog een aantal procedurestappen te worden doorlopen. Op dit moment
wordt subsidie aangevraagd bij de Provincie, bij Gedeputeerde Staten. De gemeente hoopt in april daarover een besluit te ontvangen.
Indien de plannen van de gemeente volledig worden goedgekeurd, kan nog vóór
de zomer van dit jaar de inspraak plaatsvinden. De gemeente zal dan in samenwerking met de wijkraad alle betrokken wijkbewoners uitnodigen om mee te praten over de voorgenomen maatregelen om te komen tot een 30 km zonegebied.
3

In de zomermaanden, het derde kwartaal van 2004, kunnen dan de interne gemeentelijke procedures worden doorlopen. Dit is een voorlopige planning, maar
als de voorbereidingen voorspoedig verlopen, dan kan de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvinden in het laatste kwartaal van 2004.
Gemeente en wijkraad verwachten dat met de invoering van 30 km/uur en de
daarbij behorende maatregelen de verkeers- en veiligheidsproblemen op de weg
Schoolstraat / Bruggen en elders in de wijk Hondsberg grotendeels zullen worden
opgelost. De problemen op Schoolstraat / Bruggen hangen nu ook samen met de
werkzaamheden aan de N59. Pas als die klaar is, zal er minder sluipverkeer door
Rosmalen rijden. Ook de Politie Rosmalen heeft, op verzoek van de wijkraad,
Schoolstraat / Bruggen voor 2004 op haar prioriteitenlijstje staan.
_________________________________________________________________

Adverteerders Bedankt
We vinden het zo vanzelfsprekend; we staan er zelfs niet bij stil, maar wist u dat
iedere wijkkrant voor het grootste gedeelte wordt betaald door onze adverteerders. Onze adverteerders die hun bedrijf in (het centrum van) Rosmalen hebben
en onze wijkraad een warm hart toedragen. We willen hen graag een keertje expliciet bedanken, want zonder deze inkomsten zou er waarschijnlijk geen wijkkrantje bestaan. Dus aan alle adverteerders een oprecht DANKUWEL!

Worden de horeca-sluitingstijden in het centrum van Rosmalen verruimd ?
In augustus 2003 verscheen in het Brabants Dagblad het bericht dat het College
van B&W het voornemen had om de sluitingstijden van de horecazaken in de
centra van Den Bosch én Rosmalen te verruimen. De wijkraad baalde er stevig
van, dat zij dit uit de krant moest vernemen en heeft het college van B&W daarop
aangesproken. Men bleek al jaren met de horecaondernemers en de Bewonersvereniging Bossche binnenstad in overleg te zijn!….(Overigens zijn niet alle partijen uit dit overleg tevreden met het voorliggende voorstel). Met de wijkraad is toen
afgesproken dat zij bij de verdere ontwikkelingen zal worden betrokken. Het voorstel van B&W is in oktober 2003 in de Raadscommissie Bestuurszaken besproken, met het voornemen dit in de eerstvolgende raadsvergadering vast te stellen.
Er ontstond zoveel commotie dat besloten werd het voorstel eerst op een aantal
punten aan te passen.Tot op heden is het besluit niet in de gemeenteraad aan de
orde geweest. Momenteel wordt een Raadsvoorstel voorbereid voor de gemeenteraadsvergadering van april of wellicht nog later.
4

Kortom de wijkraad heeft veel bedenkingen bij dit voorontwerp bestemmingsplan
en zal geen gelegenheid onbenut laten om haar visie en uitgangspunten te blijven
laten horen. We hopen dat Gemeente ’s-Hertogenbosch onze uitgangspunten
serieus zal nemen.

Geen afsluiting Dorpsstraat tijdens weekmarkt
Begin oktober 2003 moest de wijkraad in de Bossche Omroep lezen dat de gemeente voornemens was een deel van de Dorpsstraat af te sluiten tijdens de
weekmarkt. Ook nu was er weer grote ergernis bij de wijkraad omdat zij ook dit
voornemen weer uit de krant moest vernemen. Na excuses van de gemeente
volgde nog in oktober een overleg met de ambulante handel, de politie en de
wijkraad. Uit deze bespreking kwam in ieder geval naar voren dat de Dorpsstraat
tussen Pastoriestraat en Rabobank voorlopig niet zal worden afgesloten tijdens de
weekmarkt.
Wel heeft de wijkraad kunnen inbrengen, dat strikter zal worden toegezien op het
fietsgedrag over de Driesprong tijdens de markt en dat het fietspad langs Blokker
en Zeeman tijdens de weekmarkturen ook echt verboden is voor fietsers. De borden die er nu staan zijn daar duidelijk over.
________________________________________________________________

Bomen bij appartementencomplex
Pastoriestraat / Dkn. v Roestellaan
Al bij de planning van dit appartementencomplex meldden de aanwonenden bij de
eerste hoorzitting dat er een grote boom in het geplande appartementencomplex
staat. De gemeente bleek hier niet van op de hoogte. Wel van een tiental kleinere
bomen. Die bleken op de gemeentelijke tekening te staan, de grote niet. Deze
grote boom bestond uit twee grote stammen Eik en een 5-tal stammen Essen.
Daar dit hele terrein een beschermd gebied is, diende zorgvuldig gehandeld te
worden. Bij verdere inspraakavonden en interne gemeentevergaderingen (waarvan notulen) verklaarde de gemeente herhaaldelijk officieel dat de gehele boom
gehandhaafd zou worden. De tekening van de appartemenenten werd aangepast
en de bouw zou meer dan 2,5 meter van de boom vandaan blijven. De boom
moest veel bescherming krijgen tijdens de bouw, vooral in de grond (denk aan
onze hete zomer). Dat was een gevolg van het door de gemeente ingewonnen
advies van boomspecialist Pius Floris. Tijdens de bouw bleek deze plotseling ca
1,5 meter van de boom te staan. Snel werd een kapvergunning aangevraagd en
gekregen ondanks alle toezeggingen, beschermd gebied en protesten van de
aanwonenden. De samengestelde grote boom die naar ons idee voor ca de helft
uit Eik en de helft uit Es bestaat zou slechts voor 20% verdwijnen. Later bleek
(naar onze mening) dat dit 60-70% was. Er was een boom ontstaan waarbij gewoon meer dan de helft aan de noordkant verdwenen was.
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Wat zijn op dit moment de sluitingstijden van de horeca ?
Voor alle horecazaken, m.u.v. een aantal snackbars, in de gemeente Den Bosch
gelden de volgende sluitingstijden:
• van zondagnacht tot en met vrijdagnacht: sluitingstijd 02.00 uur
• in de nacht van zaterdag op zondag: sluitingstijd 03.00 uur
Met uitzondering van enkele zogenaamde "nachtzaken" die elke nacht tot 04.00
uur open mogen zijn. Van de 4 in Rosmalen ‘aangewezen nachtzaken’ maakt
alleen Café Allee daadwerkelijk gebruik van dit late sluitingstijd. (Officieel zijn ook
De Kep, Dasstov en de Bierelier als nachtzaak aangewezen)
Het B&W voorstel zoals dat met de politieke partijen in oktober 2003 is besproken luidt, kort samengevat, als volgt:
Alle horecazaken in de hele gemeente Den Bosch moeten 7 dagen per week om
02.00 uur sluiten, met uitzondering van:
1. de horecazaken in het hartje van Den Bosch en in het Centrum van Rosmalen; in deze gebieden kunnen horecazaken ervoor kiezen in de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tot 04.00 uur open te zijn;
2. horecazaken buiten deze (aangewezen) gebieden kunnen vergunning aanvragen om langer open te zijn dan 02.00 uur;
3. een beperkt aantal (opnieuw aan te wijzen) zogenaamde “nachtzaken” mogen
elke nacht open zijn van 19.00 uur ’s avonds tot 04.00 uur ’s nachts.
Gaat dit straks allemaal verdwijnen?
3. Het aantal vierkante meters nieuw te bouwen winkels is gebaseerd op een
verouderde nota Detailhandel en diverse uitgangspunten in die nota zijn niet
realistisch. Zo gaat men er vanuit dat er buiten het centrum van Rosmalen
geen winkels meer zijn. Men gaat uit van verplaatsing van winkels als Jeansbarn, de dierenwinkel van Pinxteren en diverse andere locaties buiten het
centrum naar het centrum . Dit is verre van de werkelijkheid, want deze winkeliers hebben geen enkel belang bij verhuizing naar het centrum.
4. Er zijn in dit voorontwerp bestemmingsplan te weinig garanties voor goede
betaalbare woningen voor ouderen.
5. De wijkraad pleit voor behoud en versterking van alle huidige groenplekken in
het centrum.
6. De Driesprong moet nadrukkelijker worden aangemerkt als het hart van het
centrum van Rosmalen.
7. De wijkraad maakt zich ernstige zorgen over de verkeerssituatie die gaat ontstaan.
8. Er wordt binnen dit voorontwerp bestemmingsplan op te veel plaatsen horeca
toegestaan. Dit moet zorgvuldiger en nauwkeuriger omschreven worden.
9. De wijkraad wil weten waarom Dorpsstraat 69 niet is aangewezen om gemeentelijk monument te worden.
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Voor alle bovengenoemde horecazaken die tot 04.00 uur open (willen) zijn,
gelden dan wel de volgende extra regels:
1. Algemeen
• na 03.30 uur worden geen bezoekers meer toegelaten
• na 03.30 uur wordt geen alcohol meer geschonken
• om 03.30 uur gaat het licht aan en de muziek uit.
2. Vanaf 02.00 uur tot 04.30 uur is er toezicht aan de deur door geschoolde portiers.
3. Er dient een veiligheidsplan te worden overlegd.
De Horecabond, afdeling Den Bosch en Rosmalen, heeft de gemeente voorgesteld de ‘coolingdown’ periode in de horecazaken in te laten gaan om 03.00 uur
i.p.v. 03.30 uur.
Een groot deel van de horecazaken kiest ervoor om gewoon om 02.00 uur te sluiten; de extra eisen voor sluiting om 04.00 uur brengen hoge kosten met zich mee.
De wijkraad wil aan B&W en aan de gemeenteraad tijdig laten weten hoe zij over
de voornemens denkt. Daarom belegde de wijkraad op 12 februari jl. een openbare vergadering om eerst de mening van haar centrumbewoners te peilen alvorens
een standpunt te formuleren. Het was jammer dat slechts enkele bewoners de
moeite hadden genomen naar deze vergadering te komen. Toch heeft de wijkraad
uit de discussie en andere signalen voldoende elementen kunnen oppikken om te
5

zijner tijd een reactie naar de gemeente te kunnen formuleren. Wij zullen wel eerst
de aangepaste B&W voorstellen afwachten. Op dit moment is de discussie tussen
gemeente enerzijds en Horecabond anderzijds nog niet uitgewoed.
Wij houden u op de hoogte!!
________________________________________________________________

Wijkraadvergaderingen in 2004
De wijkraad is voornemens in 2004 vijf keer een openbare vergadering te houden.
In beginsel zal zo’n vergadering gekoppeld worden aan een bepaald thema. De
data zijn op dit moment nog niet vastgesteld. Wel proberen wij die openbare vergaderingen vast te stellen in de maanden april, juni/juli, oktober en december. De
eerste openbare vergadering van dit jaar was op 12 februari jl. en ging over het
thema “Verruiming van de Horecasluitingstijden in het centrum van Rosmalen”.
De openbare vergaderingen met de te bespreken onderwerpen zullen we tijdig
aankondigen op de ROS-Kabelkrant, in de Rosbode, het Brabants Dagblad en het
Rosmalens Nieuwsblad.
• De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en eindigen uiterlijk om 22.00 uur.
Vooraf en tijdens de pauze bieden wij u een kopje koffie aan.
• De vergaderingen vinden in principe plaats in Verzorgingstehuis De Annenborch
• Alle wijkbewoners, maar ook andere belangstellenden, zijn van harte welkom
om deze vergaderingen bij wonen. Wij vragen u wel om op tijd aanwezig te
zijn.

Kinderboerderij De Geitenbrij op
zoek naar vrijwilligers
Op dit moment wordt de Kinderboerderij beheerd door zo’n zeven vrijwilligers.
Maar dat is te weinig. De kinderboerderij Geitenbrij, gelegen tussen het spoor en
de wijk centrum Zuid, bestaat al meer dan 15 jaar. ‘Als we niet meer mensen er bij
vinden, dan wordt het heel moeilijk om de boerderij draaiende te houden’, heeft
Frans Hollander van het bestuur van de Geitenbrij de wijkraad laten weten.
Frans zegt: ‘We kunnen mensen gebruiken, die het leuk vinden om met dieren om
te gaan en die kunnen helpen met het voederen. Ook staan er heel wat onderhoudsklussen op stapel. Maar we zoeken bijvoorbeeld ook versterking voor het
bestuur, iemand die de publiciteit wil verzorgen en iemand die goed is in het werven van sponsors.’
Heeft u zin om een handje mee te helpen, zodat Kinderboerderij De Geitenbrij
open kan blijven ? Neem dan contact op met Frans Hollander (073-5212964).
6

(bijvoorbeeld op een stoel gaan staan om iets te pakken; of kijk eens kritisch naar
de veiligheid in uw douche-/badruimte).
HUISBEZOEK, ook voor U…!
Wenst u een huisbezoek door een vrijwilliger (zelf ook senior) die een uitgebreide
checklist gebruikt en u na afloop een persoonlijk advies geeft, bezoek dan beslist
even de GGD- bus in uw buurt. Bent U verhinderd dan kunt u contact opnemen
met de Ouderen Info Lijn, telefoon (073) 612 83 84. Er wordt dan een afspraak
gemaakt voor een huisbezoek, op een tijdstip dat u gelegen komt. Een huisbezoek duurt ongeveer een uur en is gratis.
Ook voor meer inlichtingen of andere vragen over het ouder worden kunt u naar
bovenstaand nummer bellen.
_______________________________________________________________

Ontwikkelingen Bestemmingsplan Centrum
In de vorige wijkkrant (juli 2003, op pagina 5) schetsten we u reeds de te volgen
procedure om te komen tot een bestemmingsplan voor het centrum van Rosmalen. We zijn nu aangeland bij de procedure ter vaststelling van het voorontwerp
bestemmingsplan. In oktober 2003 organiseerde de Gemeente ’s-Hertogenbosch
een informatieavond over dit voorontwerp bestemmingsplan. Tijdens deze drukbezochte avond heeft de wijkraad uitgebreid haar kritiek laten horen. Daarna is
een heldere uiteenzetting van onze bemerkingen per brief aan het gemeentebestuur verzonden. Voor belangstellenden is er een kopie van deze brief te krijgen.
Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste bezwaren die de
wijkraad heeft. Deze bezwaren zijn overigens gebaseerd op de signalen, die wij
van onze wijkbewoners hebben vernomen op openbare vergaderingen en informatieavonden.
1. De gemeente zegt op diverse plaatsen (Dorpsstraat, Raadhuisstraat, Driesprong en Schoolstraat / Nieuwstraat, zijnde de oorspronkelijke bebouwingslinten) met de bebouwing aan te willen sluiten bij het dorpse karakter
van Rosmalen, zodat de eigen identiteit behouden kan blijven. Daarbuiten
mag het massaler, stedelijker en hoger bebouwd worden. Hiervan ziet de
wijkraad in dit voorontwerp bestemmingsplan niets terug en overigens is bouwen met hoogtes van 24 meter volstrekt onaanvaardbaar, waar dan ook in het
centrum. Voor de wijkraad is behoud van het dorpse karakter van Rosmalen
uitgangspunt. Zij stellen dit aan de kaak.
2. De wijkraad stelt voor om op het gebied van PTT-ALDI het winkelgebied voor
Rosmalen uit te breiden en grootschalige ontwikkelingen toe te staan. Hier is
immers toch al heel veel gesloopt en valt niets meer te bewaren. In het zuidelijk deel kan het authentieke karakter dan behouden blijven en wonen voor
ouderen in het groen op het landje van Buys gerealiseerd worden.
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VAL NIET THUIS
Senioren, breng een bezoek aan de GGD-bus
(Val)ongevallen
Jaarlijks moeten 120.000 ouderen naar een ziekenhuis als gevolg van een ongeval in of om het huis. 35.000 ongevallen zijn zo ernstig dat het slachtoffer in het
ziekenhuis moet blijven en 2.000 mensen komen zelf te overlijden. Ouderen worden vaker opgenomen in het ziekenhuis dan jongere mensen. Bovendien moeten
ze vaak veel langer blijven voordat ze voldoende genezen zijn om weer naar huis
te kunnen. Een val is het meest voorkomende ongeluk; 80% van de ongevallen
zijn valongevallen! De kans op een val is voor ouderen groot. Elke 4 minuten raakt
een oudere dusdanig gewond door een val, dat behandeling in het ziekenhuis
nodig is. Bij de VALPOLI in het Jeroen Boschziekenhuis weten ze hierover mee te
praten. Daarom heeft de GGD i.s.m. de gemeente en het Welzijnsteam in Rosmalen/ DIVERS – de ouderenbonden en de Thuiszorgregio een voorlichtingsprojekt
over het VOORKOMEN van VALLEN opgezet. Met een speciaal ingerichte BUS
worden de senioren in hun eigen woonbuurt in de gelegenheid gesteld informatie
te verkrijgen; vragen te stellen en advies te vragen over de veiligheid in hun huis.
De GGD-bus bezoekt op donderdag 25 maart Rosmalen –Centrum vanaf 9
uur tot 12 uur voor de middag. Belangstellende senioren kunnen daar die
ochtend vrijblijvend binnenlopen; de bus staat op de hoek Azaleastraat en
Tulpstraat nabij de HEVO-societeit.
U vindt er informatiemateriaal en desgewenst een mondelinge toelichting door
ervaren voorlichters op het gebied van gezondheid – vallen, medicijngebruik bewegen en huisbezoek inzake het signaleren en opheffen van onveilige situaties
in uw huis. Tevens kunt u desgewenst een afspraak maken aldaar voor een gratis
en vrijblijvend huisbezoek.
Tevens is er diezelfde ochtend om 9. 45 uur een lezing over BOT-ONTKALKING
in de HEVO-societeit die wordt georganiseerd vanuit de werkgroep Eigentijds
Ouder Worden. Deze is gratis toegankelijk, alleen voor koffie/thee wordt een vergoeding gevraagd.
Voorkomen.
Gelukkig kunt u zelf veel doen om een ongeval in of om huis te voorkomen! Door
op tijd de nodige maatregelen te treffen, vergroot u de kans dat u veilig oud kunt
worden in uw eigen huis. In deze brochure zetten we veilige en comfortabele producten voor u op een rijtje, geven we u tips hoe u deze producten het beste kunt
gebruiken en kunt u lezen waar u de verschillende producten kunt verkrijgen. Ook
kunt u de checklist nalopen zodat u een goed beeld krijgt van wat u thuis kunt
doen om risico's te verminderen.
Oplossingen binnen handbereik
Wat kunt u doen om uw huis echt veiliger te maken? Kijk eens kritisch naar uw
eigen huis, denk aan situaties waarbij u al eens (bijna) gevallen bent en denk
daarbij ook aan onveilige gewoontes die u in de loop der jaren heeft ontwikkeld
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Wijkspeelplannen
In 2003 heeft de gemeente Den Bosch het plan opgevat om uniformiteit in de
wijkspeelplannen aan te brengen.
Dit is enerzijds ingegeven door bezuinigingen, maar anderzijds ook om de beschikbare middelen eerlijk(er) over de wijken (bewoners) te verdelen.
In grote lijnen is de bestaande situatie betreffende de wijkspeelplaatsen ontstaan
door initiatief van allerlei organisaties die bij de gemeente een wijkspeelplaats
aanvroegen. Die verzoeken werden vaak gehonoreerd als aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Maar in ieder geval lag aan al die oudere wijkspeelplaatsen geen ruimtelijk plan ten grondslag dat er voor moet zorgen dat in alle wijken
waar dat nodig is ook voldoende, maar ook niet te veel speelplaatsen werden
ingericht. En op weer andere plaatsen helemaal geen als er geen initiatieven waren geweest.
Om te zorgen dat zowel de beschikbare plekken als ook de beschikbare middelen
eerlijk over de wijken worden gespreid heeft de gemeente in 2003 een wijkspeelplan voor de gehele gemeente ingevoerd. Dat betekent dat de gemeente in iedere
wijk eerst heeft geinventariseerd waar de wijkspeelplekken liggen en van welke
soort ze zijn. Dat laatste gaat erover of ze voor 0-6 jaar, 6-12, 12-18, of voor ouderen zijn bedoeld. Daarbij is ook gekeken in welke staat ze verkeren en hoe de
bereikbaarheid voor de doelgroepen is.
Daarvoor hanteert de gemeente normen voor de bereikbaarheid: 0-6 jaar 100
meter, 6-12 jaar 3 a 400 meter, 12-18 jaar 1000 meter.
Op basis van deze normen heeft de gemeente gekeken waar er te weinig, maar
ook waar er te veel wijkspeelplaatsen zijn voor genoemde normen. Op basis
daarvan heeft de gemeente een totaal nieuw wijkspeelplan gemaakt voor de toekomst. Op plekken waar er te weinig speelplaatsen zijn, zijn die bijgepland als
daarvoor openbare ruimte te vinden is! Maar ook op plaatsen waar er teveel zijn,
zijn er een aantal niet meer opgenomen.
De gemeente heeft deze plannen (in Rosmalen Noord) gemaakt in goed overleg
met de wijkraden en die weer met de bewoners.
In grote lijnen is het gevolg dat het Centrum een aantal extra plekken heeft toegewezen gekregen en dat er in de Hondsberg een aantal speelplekken zullen
verdwijnen en een aantal een andere functie krijgen wat leeftijd betreft.
Hiervoor heeft de gemeente cirkelplannen gemaakt op de gemeentekaart, zoals
de toekomstige situatie zal worden. Die cirkels komen overeen met reikwijdte van
de kinderen: 0-6jaar 100m, 6-12 jaar 3 a 400 meter, 12-18 jaar 1000 meter.Zo zou
de gemeente alle gebieden waarin genoemde kindercategorien voorkomen met
zo’n cirkel dienen te bedekken. In het Centrum komen er nog 3 speelplekken bij
en in de Hondsberg nog 1. Maar in de Hondsberg zullen er ook 5 verdwijnen.
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(Auto)Veiligheid in de wijk
Niets erin………..Niets eruit

Cirkelplannen Centrum.

Cirkelplannen Hondsberg. Voor uitleg zie pagina 6
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Gemiddeld wordt in Nederland elke 2 minuten een auto opengebroken. Een autokraak is snel gezet, tamelijk risicoloos ook in de wetenschap dat de rechtmatige
eigenaar van de spullen toch al snel een aantal minuten weg is bij zijn auto. In
het teamgebied Politie Rosmalen zijn er de laatste tijd ook weer flink wat inbraken
in auto’s geweest. Het voorkomen van inbraak auto / diefstal van auto is niet alleen een zaak van de politie, maar ook van U. Om tot de aanhouding van de "autokrakers" te komen, doet de politie ook een beroep op U. Signaleert U verdachte
personen of vreemde situaties, waarschuwt U dan direct de politie. De politie in
uw buurt is te bereiken onder telefoonnummer 0900-8844.
Zelf kunt U ook voorkomen dat er goederen uit uw auto worden weggenomen, of
zelfs dat uw auto wordt weggenomen. Hier zijn een aantal tips:
1. Neem altijd de sleutel uit het contact als u uit de auto stapt, ook al is het maar
voor even, sluit altijd de auto af.
2. Laat bij het verlaten van de auto altijd het stuur in het stuurslot vallen.
3. Haal altijd de radio uit de slede, neem de radio mee en verstop hem niet in de
auto.
4. Laat nooit kostbaarheden, zoals camera's, telefoon, koffertje, autopapieren,
geld, note-book e.d. in de auto achter, ook niet verstopt.
5. Laat geen spullen zichtbaar in de auto achter zoals een boodschappentas en
kleding.
6. Laat zien dat u niets waardevols verbergt, zet het dashboardkastje open.
7. Zet de auto, waar mogelijk, op een bewaakte en afgesloten parkeerplaats.
Aangetoond is dat hier minder wordt ingebroken.
8. Parkeer in elk geval op goed verlichte plaatsen, zodat de auto in het zicht
blijft.
9. Heeft u een stationcar, dek een lege laadruimte dan niet af.
10. Registreer en merk waardevolle bezittingen in uw auto, de kans dat u uw bezittingen later weer terugkrijgt, is hiermee aanzienlijk groter. Bij een eventuele
aangifte kunt u de goederen dan ook beter omschrijven
11. U kunt het de inbrekers en dieven extra moeilijk maken met technische maatregelen zoals graveren van postcode en huisnummer en wielmoerbeveiliging.
12. Andere mechanische beveiligingsmiddelen, zoals het handremslot, het stuurpedaalslot en de bekende wielklemmen helpen u ook een eind op weg.
13. U kunt ook denken aan elektronische beveiliging. Er zijn twee soorten: alarmsystemen en startblokkeersystemen.
Met vriendelijke groet,
John-Paul Stakenburg
Buurtcoördinator Rosmalen Noord
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Groensnoeidag za 20 maart 2004
Er kan gebruik gemaakt worden van materialen zoals kruiwagens, snoeischaren
e.d. Deze gereedschappen kunnen worden afgehaald, na overlegging van een
legitimatie-bewijs, bij de centrale meldpost in de Deken Fritsenstraat, tegenover De Verfspecialist Langeraap.
In samenwerking met het wijkteam Noord van de BOR (Beheer Openbare Ruimte
gemeente), want zonder hen kunnen wij dat niet.
Kunt u zelf niet snoeien of heeft u daar als b.v alleenstaande vrouw problemen
mee, dan kunnen wij u helpen dat te doen. Hiervoor moet u wel uw telefoonnummer aan ons kenbaar maken, zodat wij u kunnen bellen als we eraan komen. Let
op, wie het eerste op de bellijst staat wordt ook het eerst geholpen. U moet wel
begrijpen dat we hierbij voornamelijk denken aan werk dat in een half uur uitgevoerd moet kunnen worden.
Als er zware takken verwijderd moeten worden, heeft het gemeenteteam kettingzagen en ladders die daarbij ingezet kunnen worden. Omdat dit werk aan strenge
veiligheidseisen moet voldoen, moeten zij u daarbij behulpzaam zijn. Dus, in principe snoeit u zelf uw tuin, maar schieten uw vaardigheden tekort, dan springen
wij bij. Geef in dat geval telefonisch uw gegevens tijdig door via een van de
onderstaande mogelijkheden.

Nieuwe plannen voor het Stationsplein
Directe aanleiding van de afdeling Beheer Openbare Ruimten (BOR) om iets aan
het stationsplein te doen is dat de parkeerplaatsen op het stationsplein niet
verhard zijn, waardoor er extra onderhoud nodig is. De parkeerplaatsen worden
verhard met grijze betonstraatstenen.
Een groot gedeelte van het plein blijft hetzelfde, de rondweg met daaraan de
parkeerplaatsen blijft gehandhaafd. De belangrijkste wijziging bestaat uit het
verwijderen van het gedeelte van de rijbaan op de plek waar deze evenwijdig
loopt aan het fietspad vanuit de Vendelierstraat. Hierdoor kan er één groen middengebied gemaakt kan worden.
Het middengebied wordt ingeplant met klimop en wordt afsgescheiden van de
parkeerplaatsen door een haag. Het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde.
Verder is het plan om het terrein waar nu de telefooncel en de taxistandplaats
staan te verharden in een nieuw materiaal, zodat het entreegebied van het
station een hoogwaardiger uitstraling krijgt en er meer het gevoel van een
voorplein ontstaat.

Wat gebeurt er met het snoeiafval?
Het snoeiafval kan op diverse plaatsen worden neergelegd, waarna de auto van
de gemeente dit weer afvoert naar de afvalstoffendienst. LET ER WEL OP DAT
HET ALLEEN GROENAFVAL MAG ZIJN, GEEN ANDER AFVAL DUS!
Let op: Ook de Nieuwendijk en Creijenhoek uit de Overlaat horen hierbij!
De Stortplaatsen zijn in de volgende straten:
Kattenbosch ter hoogte van nr. 32
Luykershofke ter hoogte van nr. 28
Kattenbosch t.h.v. nr. 52
Luykershofke tegen over nr. 89
Pastoriestraat tegen over nr. 42
Deken Fritsenstraat ter hoogte van nr.50
Koningstraat tegen over nr. 22
Schoolstraat tegen over nr. 26
Vendelierstraat tegen over nr. 21-23 Smidshofke achter nr. 2
Koepelstraat ter hoogte van nr. 16
Orpheusstraat achter nr. 2-4
Burg. Van Erpstraat tegen over nr 15 Weth. Noppenlaan ter hoogte van nr. 23
Cerberusstraat tegen over nr. 22
Creijenhoek parkeerterrein nabij nr. 22
.
Nieuwendijk parkeerterrein naast nr: 28.
U kunt zich opgeven voor hulp (in volgorde van aanmelding op onze lijst). Bij de
wijkraad-coördinator telefonisch te bereiken: 073–5218971. E-mail: wmcc@home.nl Bellen voor materialen uiterlijk op 26 maart, (nadien wordt het
moeilijker).
Alleen voor materiaal-informatie Secretariaat BOR – Kruisstraat: 073 – 5212371.
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Op het voorplein zullen ook een aantal banken worden geplaatst en één
bijzondere boom, een rode beuk. Alle bomen tussen de parkeervakken worden
gehandhaafd. In het middengebied zal een aantal bomen verwijderd worden omdat
9

ze te dicht op elkaar staan en daardoor niet goed uit kunnen groeien.
De gemeente zal de betrokken bewoners over de plannen informeren met een
brief en de schetstekening.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
Houdt de

GROEN-SNOEIDAG

Hier de huidige situatie van het stationsplein.

___________________________________________________________

Prompt optreden Beheer Openbare Ruimte

Zaterdag 20 maart 2004
van 10.00 – 15.00 uur
Materiaal beschikbaar
bij de centrale Post

De wijkraad ziet al enige jaren het actieve optreden van Beheer Openbare Ruimte
onder andere na afloop van de carnavalsoptocht.
Vaak al meteen na de optocht zijn de medewerkers van BOR op zondag al weer
actief in de weer om de gevolgen van de carnavalsoptocht van de straten te verwijderen.
Hiervoor en ook voor de altijd zeer prettige samenwerking met BOR wil de
wijkraad haar erkentelijkheid uiten in deze wijkkrant.
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Deken Fritsenstraat
Tegenover Verfspecialist Langeraap.
Coördinator: tel 5218971

Voor lenen van materiaal
legitimatie verplicht.
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