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Welkom
Dit is het derde wijkblad van de wijkraad Rosmalen Centrum en
Hondsberg. Ongeveer 2000 exemplaren zijn er weer bij alle woningen van ons wijkraadgebied, in de wijken Centrum, Centrum-zuid,
Kattenbosch en heel Hondsberg tot aan de Herculesstraat in de bus
gedaan. In nog geen twee jaar van ons bestaan als wijkraad van een
toch interessant en bijzonder gebied is het ons gelukt voor de derde
keer een wijkblad uit te brengen. Ik hoop dat ook dit blad u weer
goed informeert over onze activiteiten en ertoe bijdraagt dat de betrokkenheid van u als wijkbewoner met de wijkraad en uw eigen
woonomgeving wordt vergroot.
Na het uitgeven van ons tweede wijkblad (half april 2002) is er toch
weer veel gebeurd. Ondanks de zomervakantieperiode zijn wij als
wijkraad actief met grote en kleine zaken die in onze wijken speelden of op ons afkwamen, bezig geweest. Alert zijn bij het proces van
de centrumplannen en de pilot Rosmalen Ouderenproof, maar ook
jeugdoverlast in Centrum Zuid en een openbare vergadering in september vergden veel van onze tijd. In dit blad proberen wij u daar
een beeld van te geven.
Ik hoop ook nu weer dat u dit derde wijkblad met plezier zult lezen.
De bedenkers van de naam van ons wijkblad ‘Kernmaggezien’ hebben inmiddels hun prijzen gehad, typisch Rosmalense lekkernijen,
een taart met het ‘wiel van Rosmalen’ erop en een kruik Rosmalens
bitter. De dames Dinie van Meulenreek en Anne Marie Wenting waren zeer verguld met deze prijs en toch nog een beetje verrast door
dit typisch Rosmalense geschenk.
Ook kan ik u melden dat het bestuur van de wijkraad op dit moment
druk bezig is weer op de sterkte te komen, die wij noodzakelijk vinden. Begin 2003 hopen wij voldoende mensen te hebben.
Een extra woordje wil ik nog wijden aan Evert van Brakel, onze penningmeester en zeer gewaardeerd bestuurslid. Evert heeft eigenlijk
dit gehele jaar gesukkeld met zijn gezondheid, maar vooral de laatste maanden ging het niet echt goed met Evert. Zelfs heeft hij in september 10 dagen in het ziekenhuis gebivakkeerd om op krachten te
komen. Evert is vanaf het begin van onze wijkraad altijd een zeer
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actief bestuurslid. Als echte Rosmalenaar kent hij veel mensen,
vooral in ons wijkraadgebied en dat levert uiteraard voordelen op
voor ons. Zo is iedere ondernemer in onze wijken al door Evert bezocht met het verzoek een advertentie af te nemen. Evert zal het de
komende maanden van ons rustig aan moeten doen, maar Evert
kennende, zal hem dat niet makkelijk vallen.
Ook in dit blad vindt u weer een formulier, waarop u uw vragen en/of
problemen die spelen in ons wijkraadgebied of in uw directe woonomgeving, aan ons kwijt kunt. Schroom niet dit formulier te gebruiken, de wijkraad is er voor u om deze zaken of signalen op te pikken!!
Nogmaals, veel leesplezier!!
Willem Hoogenberk, voorzitter

Overlast jeugd in Centrum Zuid
problematiek
In de tweede week van september benaderden bewoners uit de wijk
Centrum Zuid de wijkraad, omdat er al geruime tijd sprake was van
overlast van een groep jongeren. Zij hielden zich op bij de speeltoestellen bij de ingang van de Dierenwei Geitebrei. Al vanaf het eind
van de middag tot laat in de avonduren bezorgde die jeugd overlast,
zoals: (muziek)lawaai, vernielingen aan speeltoestellen, achterlaten
van flesjes, blikjes en andere rommel en het pesten van de dieren.
Kinderen uit de buurt durfden niet meer buiten te spelen en volwassenen die de groep probeerden aan te spreken, kregen een grote
mond en bedreigingen naar het hoofd geslingerd. Verschillende bewoners en de beheerder hebben hierover regelmatig gebeld met de
politie. Er veranderde echter niets. Vandaar dat deze bewoners contact opnamen met de wijkraad.
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Uiteraard heeft de wijkraad eerst even gesproken met de bellers.
Daarna hebben wij enkele keren met de politie gesproken. Door deze gesprekken met de politie Rosmalen weten wij als wijkraad het
volgende.
Jeugdcoordinator politie
Het politieteam Rosmalen, dat heel Rosmalen (incl. Empel, Hintham,
Kruisstraat, Maliskamp, Gewande) onder haar beheer heeft, heeft
een jeugdcoör-dinator (Martin Gijsberts) en een jeugdagent (Arthur
Gabrielse). Er zijn in Rosmalen een aantal ‘hangplekken’, plekken
waar de jeugd vaak variërend in leeftijd van 15 tot 18 jaar elkaar
opzoekt. Het politieteam is bijna elke middag/avond op straat en
probeert zoveel mogelijk de hangplekken te bezoeken met het doel
om de jongens en meisjes te leren kennen onder het motto ‘kennen
en gekend worden’.
Voor het politieteam is het van belang de verschillende groepen in
beeld te krijgen: wie zijn het (namen), waar komen ze vandaan,
waar houden ze zich op en wat doen ze. Hangen ze slechts wat
rond en maken ze vooral plezier, of doen ze dingen die echt niet
door de beugel kunnen. Uiteraard treedt de politie op waar dat nodig
is. Er mag bijvoorbeeld geen alcohol of drugs (bijvoorbeeld joints)
worden gebruikt op straat. Ook mag niets vernield worden. Dan
wordt in ieder geval direct opgetreden en ook contact gelegd met de
ouders. Maar, zegt de politie, het is moeilijk te achterhalen wie
‘zwerf’vuil achterlaat. Om de groep daarvoor collectief aansprakelijk
te stellen is helaas niet mogelijk.
Wat gebeurt er
Vaak ‘hangen’ de jongeren niet in hun eigen wijk. Zo was de groep
jongeren bij Dierenwei Geitebrei voornamelijk afkomstig uit de Overlaet, maar ook uit de Koningstraat en omgeving. Volgens de politie
ging het om een groep van 15 tot 20 meisjes en jongens, die goed
aanspreekbaar was. Vanaf begin september jl. is een 8-tal klachten
bij de politie binnengekomen. Die zijn allemaal geregistreerd én teruggekoppeld met de beller (men probeert te achterhalen wat de
klachten zijn, probeert gerust te stellen en vertelt wat men als politie
gaat doen). Het politiejeugdteam heeft op dit moment trouwens een
goede registratie van de jongeren van de verschillende hangplekken
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Adressen voor de wijk Centrum en Hondsberg
Secretariaat:
Wijkraad Centrum en Hondsberg Schoolstraat 26, 5241 VB Rosmalen

Dagelijks bestuur
Voorzitter:
Willem Hoogenberk

Pastoriestraat 28

5241 TD

Vicevoorzitter en Penningmeester
Evert van Brakel
Herculesstraat 1

5243 XC

Secretaris:
Toon Smetsers

Schoolstraat 26

5241 VB

2e Secretaris:
Wil Coppelmans

Schoolstraat 18b

5241 VB

Tjalke Boersma

Rodenborchweg 6-c

5241 VM

Tonny Claasen

Orpheusstraat 5

5243 XH

Frank Weber

Bruggen 18

5243 RB

Thea van der Wijst

Dorpsstraat 69

5241 EB

Wijkteamleider:

Wil Klerks

5212371

Buurtcoordinator
Politie:

John Paul Stakenburg

Leden

0900 8844

Milieupolitie ’s Hertogenbosch

615 52 16

Milieuklachten

681 28 21

Afvalstoffendienst

628 05 00
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Wijkraad kunnen jullie me misschien helpen?

Naam:………………………………………………………
Adres:………………………………………………………

in het gehele gebied van Rosmalen. Vanwege de vele klachtmeldingen zijn ze in september direct actiever met de hangplek Centrum
Zuid bezig gegaan. Door hun regelmatige bezoekjes hadden ze de
‘groep Geitebrei’ al snel in beeld. De meeste meisjes en jongens
kenden zij al van eerdere bezoeken aan andere hangplekken in
Rosmalen.

Telefoonnummer:…………………………………………

Vraagt hulp bij het volgende:
(a.u.b. aankruisen wat van toepassing is).


verkeerszaken



groen en spelen



straten en pleinen



veiligheid



overige zaken

(indien mogelijk hieronder graag een korte omschrijving van het
probleem)

U kunt dit formulier in de bus stoppen of per post versturen aan Secretariaat wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg, Schoolstraat
26, 5241 VB Rosmalen.
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Actie politie
In het weekend van 29 september zijn er uiteindelijk 24 brieven
naar de betreffende ouders uitgegaan. De bedoeling van zo’n brief
is om de ouders van die kinderen bij het probleem te betrekken. Het
gevolg is dat er dan thuis over gesproken wordt en vaak heeft dat
effect. De politie vindt het niet bezwaarlijk dat de jongeren zich aldaar ophouden, doch de overlast die omwonenden daarvan ondervinden moet gereduceerd worden. Het uitbannen van de overlast is
gewoon niet mogelijk, immers wij hebben niet te maken met geprogrammeerde robotten maar met pubers en hun gedrag kennen wij
als ouder maar al te goed, aldus Martin Gijsberts.
Sinds het versturen van de brief is het de politie opgevallen dat de
groep verdwenen is bij de Geitebrei. Mogelijk kwam dit door die
brief en mogelijk is het gewoon geen weer meer om buiten rond te
hangen. De politie heeft nadien nog wel contact gehad met die
groep. Een aantal ouders had hun kind verboden nog bij de Geitebrei te komen. De groep staat nu ergens anders. Dat kun je ze niet
verbieden, maar tegen werkelijke overlast, waar dan ook, zal de politie optreden. Hopelijk verschuift hiermee het probleem niet.
Het is zeker van belang dat wijkbewoners klachten blijven melden bij
de politie. Maar de politie zegt daarbij wel dat buurtbewoners toch
zullen moeten accepteren dat er jeugd is in hun wijk, vaak gewoon
hun eigen kinderen. En …, zegt de politie, ga praten met die groepen jongeren op momenten dat er juist géén overlast plaatsvindt. Dit
praat makkelijker, zonder emoties, zowel voor de jeugd als voor de
buurtbewoner. Vaak is gebleken dat dit ook kan helpen.
Van de bewoners in Centrum Zuid heeft de wijkraad inmiddels vernomen, dat het probleem voor dit moment is opgelost. De politie
heeft de wijkraad beloofd dat zij de plek op hun ronde goed in de
gaten zal houden.
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Nog meer Centrumplannen.
Er is inmiddels veel gezegd en gesproken over de ontwikkelingen in
het Centrum van Rosmalen en er zal nog veel over gesproken worden, want men is er nog lang niet uit. Het betrof doorgaans de drie
bekende gebieden: het PTT-Aldi-terrein, het “landje van Buijs” en de
hoek Hoogstraat/Nieuwstraat (ondermeer Spar-terrein). Deze ontwikkelingen zijn in een visie vastgelegd. Hierop kon men in april van
dit jaar zijn zienswijze kenbaar maken en dat is ruimschoots gedaan.
In zijn totaliteit kwamen er 160 zienswijzen, c.q. bezwaren bij de gemeente binnen. Deze zijn onderverdeeld in 4 categorieën: stedenbouwkundige algemene structuur, stedenbouwkundige individuele
belangen, bereikbaarheid en verkeer, het programma: winkels en
woningen. Op verzoek van de gemeente is de ontwikkelmaatschappij met deze bezwaren aan de slag gegaan en dit was aanleiding om
een andere stedenbouw-kundige architect aan te wijzen. Deze is nu
(met instemming van de gemeente) bezig, rekening houdend met al
deze bezwaren, een andere visie uit te werken. Naar verwachting zal
aan 80% van de bezwaren tegemoet gekomen kunnen worden. De
eerste resultaten worden in het begin van 2003 tegemoet gezien.

Op zaterdag 13 april heeft de wijkraad in samenwerking met de beheerder openbare ruimte van de gemeente een groensnoeidag georganiseerd. De gemeente organiseerde stortplaatsen in de wijk.
Stelde mensen en materiaal ter beschikking. En zorgde voor de
afvoer van het gesnoeide groen. Nou dat zijn zeker een tiental
vrachtwagenladingen geweest. Doel was de bewoners in de gelegenheid te stellen het gesnoeide groen op een gemakkelijke manier
kwijt te raken door het maken van een 15-tal gemakkelijk toegankelijke stortplaatsen.
Verder was het mogelijk assistentie te vragen bij het snoeien. Daardoor was het mogelijk zelfs grote struiken of kleine bomen in de tuinen mede te (laten) rooien, eventueel met behulp van een motorzaag door de gemeentemedewerkers.Al met al mag deze dag een
groot succes genoemd worden. Dit was natuurlijk vooral te danken
aan de grootscheepse inzet van de afdeling openbare ruimte van de
gemeente en van de belangeloze inzet van vele leden van de
wijkraad. De wijkraad verzorgde de organisatie, de inwendige mens
en verstrekte hand en spandiensten aan mensen die bij het snoeien
hulp nodig hadden.

Maar………. er is meer aan de hand in ons centrum.
Naast de grootschalige plannen van de ontwikkelmaatschappij, zijn
er in het centrum een aantal kleinere particuliere initiatieven. De status van die ontwikkelingen zal ik hieronder uit de doeken doen.
In het nu geldende bestemmingsplan (Centrum Rosmalen 1994) zijn
ruime bebouwingsmo-gelijkheden voor diverse plekken in het centum opgenomen. In veel gevallen gaat het om goothoogtes van 6, of
zelfs 9 meter hoog en een aaneengesloten bebouwing. Dit maakt dat
het bouwen van (winkelruimte met) appartementen ruimschoots mogelijk is en zolang men binnen de grenzen van het bestemmingsplan
blijft, daartegen (in principe) geen bezwaren meer mogelijk zijn.
Schoolstraat.
Tegenover de Lambertuskerk in de Schoolstraat bevindt zich het
bouwblok Slagerij Sikkers, Adecco Uitzendbureau en Café De Bierelier. Deze hoek zal ingrijpend veranderd worden. Hiertoe zijn al diverse schetsplannen bij de gemeente ingediend. De bedoeling is om
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De vergaderingen met de te bespreken onderwerpen zal de
wijkraad tijdig van tevoren aankondigen op de ROS-Kabelkrant,
in De Molen, het Brabants Dagblad en het Rosmalens Nieuwsblad.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en eindigen – afhankeljk van het onderwerp – tussen 22.00 en 23.00 uur. Vooraf en
tijdens de pauze bieden wij u een kopje koffie aan.
De vergaderingen vinden plaats in Grand Café Dasstov.
Wie een vergadering wil bijwonen is van harte welkom. Wij vragen u wel om op tijd aanwezig te zijn. U kunt ook onderwerpen
inbrengen of vragen stellen, die onze wijk betreffen. U kunt dat
vooraf schriftelijk doen, gericht aan het secretariaatsadres of per
e-mail. Deze adressen vindt u op pagina 1. U kunt het ook voorafgaand aan de vergadering doen. Daarvoor liggen dan formulieren klaar.

De groensnoeidag
hier appartementen met ondergronds parkeren te maken. De gemeente probeert het project dusdanig te sturen dat het beeld van de
bebouwing past in het dorp. Dit houdt in: een klassieke architectuur
en geen grote doorlopende gevel, maar verspringingen erin.
Dorpsstraat/Nieuwstraat
Op de hoek van de Dorpsstraat en de Nieuwstraat wordt de voormalige sex-shop gesloopt en maakt plaats voor een complex met op de
begane grond commerciële ruimten en daarboven een vijftal appartementen en een studio. Goothoogte 9
meter. Er is door de gemeente al een bouwvergunning verleend voor
dit project.
Tegenover dit project bevindt zich kapper van den Donk. Eerst was
het de bedoeling om alleen op het terrein van de kapper alles te slopen en appartementen te bouwen. Maar inmiddels zijn de inzichten
een beetje gewijzigd. In het grootschalige centrumplan wordt de
complete hoek vanaf de Spar en het “Hooijmans”-terrein aangepakt.
Het complex loopt door in de Nieuwstraat en zou in eerste instantie
aansluiten op het terrein van de kapper. De ontwikkelaar heeft nu
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het plan opgevat om de complete hoek Hoogstraat, Nieuwstraat en
Dorpsstraat te slopen en opnieuw in te richten. De planvorming van
dit gebied is nog in een pril stadium.
Hoek Hoogstraat Raadhuisstraat
Hier is sprake van een informatief bouwplan voor appartementenbouw. Dat wil zeggen dat er nog geen bouwvergunning verleend is,
maar dat er wel plannen zijn.
Al met al kan gesteld worden dat het gebied Centrum Noord een
grootschalige verandering tegemoet kan zien. De plannen passen
grotendeels binnen het huidige bestemmingsplan. Er komt dus (in
principe) geen aparte procedure of inspraak. In de Bossche Omroep
worden alle bouwaanvragen gepubliceerd. Houdt u deze goed in de
gaten. Mocht men in sommige gevallen afwijken van het bestemmingsplan, dan is bezwaar maken wel mogelijk.
Strabag terrein.
Aan de andere kant van het centrum tegen het spoor aan ligt het
zogenaamde Strabag-terrein. Dit terrein is in handen van de fa.
Timmers. Er zijn enige gesprekken met de gemeente geweest, maar
op dit moment zijn er geen concrete plannen voor de invulling van
dat terrein.

Verlengde van Meeuwenstraat.
Naast ElectroWorld Verhallen staat een mooi oud pand met Mansardekap en met veel grond. Een projectontwikkelaar heeft bij de gemeente een plan ingediend om hier een complex neer te zetten met
11 appartementen met ondergronds parkeren. Omdat dit plan niet
geheel binnen het huidige bestemmingsplan paste, is er een inspraakprocedure gestart. Inmiddels zijn er inspraakrondes geweest
en is het plan op punten aangepast. Recent is er een kapvergunning
aangevraagd voor o.a. een monumentale boom op dat terrein. Naast
een aantal omwonenden heeft ook de wijkraad haar zienswijze over
het kappen van die boom kenbaar gemaakt. Begin 2002 is namelijk
door de gemeente toegezegd dat de bomen op dat terrein behouden
zouden blijven. De wijkraad blijft dit project kritisch volgen. De bouw-
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rend optreden. Er is een milieuklachtenlijn, tel: 073-6155216. Hier
kunt u alle ongeregeldheden over deze onderwerpen melden.
Soms vinden mensen het moeilijk om een ander ‘aan te geven’ en is
men bang voor represailles. U kunt ook anoniem een klacht indienen. Niet altijd is er direct een oplossing, bijvoorbeeld een loslopende hond is niet altijd direct te traceren waar hij thuishoort. Maar er
worden wel inspanningen op verricht. Tevens werken zij ook preventief aan de hand van thema’s. Eerst wordt er bijvoorbeeld voor een
periode van 2 weken waarschuwend opgetreden, maar daarna is het
onverbiddelijk een bon.
Beheer Openbare Ruimte:
De gemeente ’s-Hertogenbosch is onderverdeeld in verschillende
wijkteams. U valt onder het wijkteam van wijkteamleider Wil Klerks.
Zij bestrijken het gebied ten noorden van de spoorlijn tot aan Empel.
Zij zijn er voor onderhoud en beheer van alles wat in de Openbare
Ruimte voor komt zoals vegen, speeltoestellen, groen, verkeersborden en –lichten. Het wijkteam is gevestigd in het wijkonderkomen
Kruisstraat, de voormalige Rosmalense gemeentewerf. Zij hebben
een wijkbeheersplan, waarin precies vermeld staat wat zij dat jaar
zullen doen. Hoe vaak er geveegd wordt, waar groot onderhoud gepleegd moet worden, etc. Dit wijkbeheersplan wordt ieder jaar besproken met de wijkraden.
In het wijkteam zitten: groenmensen, stratenmakers, een veegploeg.
Er is een telefoonnummer waar klachten gemeld kunnen worden:
073-5212371. Het streven is om binnen 24 uur gereageerd te hebben. Soms is de klacht daadwerkelijk binnen 24 uur verholpen en
soms krijgt men een telefoontje, maar de beller moet binnen die tijd
weten waar hij aan toe is. De heer Klerks doet een dringende oproep
aan de buurtbewoners: “U bent onze ogen in de wijk. Wij kunnen
niet overal tegelijk zijn. Aarzel dus niet om te bellen!”

Wijkraadvergaderingen in 2003
Evenals in dit jaar en in 2001 zal de wijkraad volgend jaar weer een
aantal openbare wijkraadvergaderingen organiseren, waarbij u als
wijkbewoner van harte welkom bent. De data zijn op dit moment nog
niet vastgesteld.
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De Afvalstoffendienst:
Zij dragen primair zorg voor het ophalen van uw huisvuil. Inmiddels
zijn er vrijwel in de hele gemeente de zogeheten ”groene en grijze
bakken” uitgezet.
De ene week wordt de groene bak met Groente, Fruit en Tuinafval
geleegd en de andere week wordt het restafval uit de grijze bak ingezameld. In de warme zomermaanden wordt de GFT-bak wekelijks
opgehaald. Ieder huishouden krijgt elk jaar een duidelijk overzicht
thuisgestuurd wanneer welke inzameling plaatsvindt. Tevens geven
zij regelmatig een nieuwsbrief uit, waarin o.a. informatie staat over
zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van glas, papier e.d. Ook
kunt u telefonisch regelen dat er (tegen betaling) grof huisvuil wordt
opgehaald. Kortom, alles wat te maken heeft met huishoudelijk afval,
valt onder de verantwoordelijkheid van de Afvalstoffendienst. U kunt
hen te allen tijde over dit onderwerp raadplegen. Ook als men uw
bak per ongeluk eens niet geleegd heeft, zij komen
hiervoor dan alsnog langs.
Zij zijn telefonisch te bereiken op: 073-6280500.
Stadstoezicht:
De medewerkers van de dienst Stadstoezicht zijn voornamelijk belast met parkeerovertredingen. In Rosmalen centrum kennen we de
zogeheten ”blauwe zone” en daarbinnen is een parkeerschijf verplicht. De parkeerschijf biedt mensen de mogelijkheid om maximaal
2 uur te parkeren. De meest voorkomende overtredingen zijn het
ontbreken van de schijf of het overschrijden van de toegestane tijd.
Maar ook zien zij er nauw op toe, dat er niet geparkeerd wordt daar
waar het niet mag, bijvoorbeeld (half) op de trottoirs. Tot slot treden
zij ook op als er ergens gereden wordt waar het niet is toegestaan.
Bij éénrichtingsverkeer, tegen het verkeer in en dergelijke. Zij zeggen vooral corrigerend te werk te gaan, maar in de periode van 1
jaar is er in het centrum van Rosmalen 2200 maal een bon uitgeschreven. Dus, wees gewaarschuwd!!
Milieupolitie:
De Milieupolitie ziet o.a. toe op: hondenoverlast, aanhangwagens en
caravans die langer dan toegestaan op de openbare weg staan, verkeerd aanbieden van huisvuil en zwerfvuil. Ook kunnen zij verbalise-
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hekken zijn al geplaatst en het project is reeds in de verkoop genomen. Er moet nog een bouwvergunning worden verleend.
Frank Weber

Wijkraad doet mee aan Project
Rosmalen Ouderenproof
In de wijk Centrum en Hondsberg wonen veel 55 – plussers. Reden
voor de wijkraad om actief mee te doen aan het Project Rosmalen
Ouderenproof, afgekort PRO!. Vanaf 1998 is er al speciale aandacht
voor deze bevolkingsgroep vanuit de Huurders Belangen Vereniging
van Woningstichting De Kleine Meierij. De commissie Sociaal Beleid
van de wijkraad Centrum en Hondsberg heeft de belangenbehartiging van ouderen in haar pakket. Vandaar dat deze commissie vanaf
de startmanifestatie Rosmalen Ouderenproof op 1 maart 2002 actief
gehoor heeft gegeven aan het verzoek om een bijdrage vanuit het
eigen wijkraadgebied te leveren aan PRO!
Daarom zijn er enkele bijeenkomsten voor alle senioren uit onze wijk
georganiseerd in Grand Café Dasstov. De opkomst was erg groot.
Naast algemene informatie over PRO werd ook de videoband “Blijvend Thuis in Eigen Huis” vertoond. Deze video gaf een zeer duidelijk antwoord op vele vragen rondom aanpassingen en veiligheid in
de (eigen) woning, maar ook over andere mogelijkheden rondom
langer zelfstandig blijven wonen.
Tijdens deze bijeenkomsten kwamen ook tal van specifieke Rosmalense problemen voor 55-plussers boven tafel. Enkele voorbeelden:
• In de Dr. Hanegraaffstraat wordt geen papier opgehaald. Bewoners moeten dit zelf aan de Schoolstraat neer zetten.
• Klachten over veiligheid in en om de woning. Vooral bij het
Steunpunt van Meeuwenhof zijn die relatief hoog.
• Veel klachten over de begaanbaarheid van het centrum in Rosmalen; dit komt o.a. door reclameborden en ander materiaal op
de voet- en fietspaden. Ook zijn er klachten over de slechte bestrating.
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Bij Super de Boer (bij de ingang van de appartementen) wordt
de uitgang regelmatig versperd door pallets. Daardoor kunnen
ouderen de straat niet bereiken, levensgevaarlijk bij calamiteiten zoals brand.
Er rijden (vanwege de breedte van dat fietspad?) regelmatig auto’s op het fietspad dat naast de Rodenborchweg ligt.
Ook de straatverlichting kwam ter sprake: bijvoorbeeld op de
markt, mooie verlichting, maar te donker waardoor er ernstige
valpartijen zijn ontstaan. De vervanging van kapotte lampen laat
soms lang op zich wachten, waardoor er een gevoel van onveiligheid ontstaat omdat het dan te donker is voor de ouderen.
Parkeren op de stoepen, waardoor men er met een rolstoel niet
door kan.
Ontspanning voor ouderen. Waarom is er geen mogelijkheid
voor ontspanning in de Annenborch en moet men hiervoor helemaal naar de Van Meeuwenhof ?

De wijkraad heeft deze zaken allemaal verwerkt in haar rapportage
aan de Stuurgroep PRO!. De aanwezige senioren én
de wijkraad willen en zullen in de toekomst actief betrokken blijven
bij de vervolgactiviteiten van Rosmalen Ouderenproof.
En mocht het lezen van dit artikeltje voor u aanleiding zijn om eventuele misstanden in uw omgeving door te willen geven aan de
wijkraad, schroom niet !!!

Bah….poep
Regelmatig krijgt de wijkraad klachten binnen over hondenpoep en
de vraag voorgelegd of we een oplossing kunnen bieden.
Degene die een afdoende oplossing zou weten te bieden voor dit
probleem, zou waarschijnlijk binnen een korte tijd een rijk man zijn.
En toch…, is het nou eigenlijk wel zo ingewikkeld?
Honden hebben bazen en als die bazen zich nu gewoon aan de regels houden, dan hebben we geen poepprobleem. Ja toch? Helaas,
nee toch. Nog veel te vaak wordt een hond even buiten de deur gezet om zichzelf uit te laten. Dus alle borden en regeltjes ten spijt,
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zo’n beest gaat gewoon ergens zitten met alle ergernis van dien.
Daarnaast zijn er de hondenbezitters die het zielig vinden voor hun
trouwe viervoeter om aangelijnd uitgelaten te worden en ook dan
wordt er niet (altijd) op gelet waar Fikkie zit te poepen. Wellicht denken hondenliefhebbers dat we een hekel hebben aan honden, maar
niets is minder waar. Wel hebben we een hekel aan bazen, die hun
verantwoordelijkheid niet nemen. Het is echt simpel. Honden horen
aan de lijn. Ook daar waar aangegeven staat dat het een hondenuitlaatroute betreft. Uw hond mag alleen los lopen op een uitrenveld en
ook die staan duidelijk met bordjes aangegeven. En mocht het nou
een keer gebeuren dat uw hond op een plek gaat zitten waar dat niet
de bedoeling is, ruim het dan gewoon even op. Wees nou eens eerlijk; u vindt het toch ook niet fijn als uw kinderen buiten hebben gespeeld en thuiskomen met poep in hun kleren. En die plekken in de
vloerbedekking, vies toch! Kom op, ook een beter leefmilieu begint
bij uzelf!!!

Wie, wat, waar en hoe in de
gemeentelijke organisatie?
Op 23 september jongstleden organiseerde uw wijkraad een openbare vergadering met als thema: “Wegwijs in de gemeentelijke organisatie”.
Een veertigtal buurtbewoners bezocht deze avond. De thuisblijvers
hebben iets gemist en vandaar dit artikeltje. U kent het allemaal wel,
er is iets aan de hand bij u in de straat, maar bij wie moet u nu zijn
voor een adequaat antwoord. Nog veel te vaak komt het voor dat
mensen zich door ambtenaren van de gemeente ’s-Hertogenbosch
van het welbekende kastje naar de muur gestuurd voelen en een
volgende keer is dit een reden om maar niet eens meer te bellen.
Jammer, want doorgaans is er echt wel een oplossing voor de dagelijkse ongemakken in buurten en wijken. We zetten de zaken even
voor u op een rijtje:
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