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Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Welkom van de voorzitter
Voor u ligt de tweeëntwintigste editie van “Kernmaggezien”, het wijkblad van de Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg. Er ligt weer een wijkblad
voor u met 32 pagina’s, en in kleurendruk, zoals wij u
de afgelopen jaren hebben geleverd.
Dit is het eerste wijkblad in 2015, dat we huis aan
huis in ons wijkraadgebied verspreiden.
De Wijkraad is met het jaar 2015 het vijftiende jaar
van haar bestaan in gegaan.

kershofke, de enige school in ons wijkraadgebied,
hebben we een informatief artikel gekregen. Ook
hebben we weer een interview met een geboren en
getogen Rosmalense. We geven u informatie over
de stand van zaken van de verschillende bouwplannen in ons wijkraadgebied. Ook staan er enkele artikelen in die u helpen uw woonomgeving leefbaar te
houden.
Komt u de Wijkraad versterken ?

Van wijkblad naar een Nieuwsbrief ?
Op dit moment is nog niet duidelijk of we eind van dit
jaar een tweede wijkblad gaan uitbrengen, zoals u
van ons gewend bent.
We zijn ons aan het bezinnen of het toch niet beter is
om periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, een Nieuwsbrief te maken en te verspreiden. Deze nieuwsbrief
zal dan op onze website komen te staan en verder
worden verspreid in winkels of andere plekken in ons
wijkraadgebied en verder te raadplegen via Facebook en Twitter. We kunnen dan, als Wijkraad, beter
en actuelere informatie met onze bewoners delen.
Vragen ?

De Wijkraad bestaat begin van het jaar 2015 uit acht
actieve (bestuurs-)leden.
Het lijkt er op dat we met deze bezetting gemakkelijk
onderwerpen kunnen aanpakken. Echter, wij vinden
dat we nog steeds versterking van de Wijkraad kunnen gebruiken om actief onderwerpen op te pakken,
zoals jongerenoverlast, problematische verkeerssituaties, schoon houden en verbeteren van de openbare ruimte, bouwsituaties, verbeteren ouderenvoorzieningen en ga zo maar door.
Hebt u interesse om u actief in te zetten voor de leefbaarheid van uw eigen woon- en leefomgeving, dan
kunt u mij bellen of een e-mail sturen. Wij kunnen uw
inzet goed gebruiken.

In dit wijkblad brengen wij u weer op de hoogte van,
wat de Wijkraad zo al doet en waar wij bij betrokken Ik wens u veel leesplezier met deze tweeëntwintigste
zijn om de leefbaarheid in onze wijken Centrum en editie van “Kernmaggezien” !!
Hondsberg te verbeteren. Ook vindt u in dit blad enkele nieuwtjes uit ons wijkraadgebied.
Hebt u vragen of wilt u meer informatie hebben over
de onderwerpen of het nieuws, waarover wij in dit
wijkblad schrijven, dan kunt u contact opnemen met
mij. Mijn telefoonnummer staat achter in dit blad.
Ook kunt u naar de Wijkraad een e-mail sturen met
uw vragen. Wij zullen ervoor zorgen dat er snel op
een e-mail wordt gereageerd.
Informatie in dit wijkblad
Uiteraard proberen we u, zo goed als mogelijk, weer
te informeren over de ontwikkelingen en de actualiteit van het proces om tot een start te komen van het
plan Centrum Zuid.
Ook informeren wij u over twee buurtinitiatieven, die
zijn voortgekomen uit het project Zorgzaam Netwerk
Rosmalen (ZNR), waarvoor ons wijkraadgebied in
2014 pilotgebied was, beter bekend als “Samen voor
Elkaar”.
Over Kindcentrum Den Krommenhoek in het LuycWijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Willem Hoogenberk, voorzitter
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Wapperende handjes
We zijn er!!!!!
In samenwerking met “ Samen voor Elkaar” is de
werkgroep “De wapperende handjes” een feit geworden. Met een clubje van vijf personen zijn we enthousiast aan de slag gegaan.

beroep doen op “De wapperende handjes”. We denken hierbij onder andere aan: een boodschapje doen
bij ziekte, een luisterend oor zijn of even begeleiden
naar de (huis-) arts.

Aandachtsgebied
Ons aandachtsgebied bestrijkt de straten: Koningstraat, Tamboerstraat, Vendelierstraat, Schutterstraat
en Keizerstraat.

Eerste bijeenkomst werkgroep
Op 2 juni jl. was de eerste bijeenkomst van “De wapperende handjes”. 16 bewoners kwamen luisteren
naar de opzet van dit initiatief. We zijn nog maar net
gestart en hebben dus nog niet alles voor 100 procent perfect onder controle, maar alles wat groot is
werd klein geboren….

Hulpvragen en aanbod
Middels een enquête hebben we de hulpvragen en
aanbod in de wijk geïnventariseerd. We waren blij
verrast met de reacties van de medewijkbewoners.
Inmiddels hebben 45 mensen aangegeven ons
daadwerkelijk te willen steunen. Het was goed om te
zien dat er binnen onze wijk al diverse groepjes zijn
die goed op elkaar letten en voor elkaar zorgen.
Mochten mensen hier buiten vallen of alsnog een directe hulpvraag hebben, dan kunnen ze altijd een
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Contact en informatie
Mensen met een hulpvraag kunnen mailen naar:
wapperendehandjes@gmail.com Is de vraag dringend, dan kunt U bellen met tel.nr. 06-27288312.
Omdat de telefoon niet de hele dag bemand is, kunt
U Uw vraag ook inspreken op de voicemail van dit
nummer.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Voortgang bouwplan locatie
Annenborch Rosmalen
ANNENBORCH GAAT VAN START!
Er is goed nieuws te melden: locatie Annenborch
tussen de Schoolstraat en Deken Fritsenstraat wordt
ontwikkeld als mooie woonlocatie voor de realisatie
van ongeveer 43 woningen met tuin!
Overeenstemming over het woonprogramma
Met de gemeente ’s-Hertogenbosch is overeenstemming bereikt over het woonprogramma, waarbij 25%
van de woningen geschikt moet zijn voor de doelgroep (vitale) senioren. Woningen dus met in ieder
geval een slaapkamer en badkamer op de begane
grond, zodat de bewoners zolang mogelijk kunnen
blijven wonen. Ook als de mobiliteit wat afneemt.
De andere 75% van het woonprogramma zal bestaan uit geschakelde woningen, tweekappers en
rijwoningen. Gelegen in een ruim opgezette groene structuur, waarbij de waardevolle bomen en de
houtwal, die nu al op de locatie staan en betekenis
hebben voor de plek, zoveel mogelijk behouden blijven. ‘Dit is meteen een mooie groene structuur die
als ‘boekensteun’ dient en de basis is voor het inbreidingsplan Annenborch’, aldus Daniëlle van der Ven,
conceptontwikkelaar bij Hurks vastgoedontwikkeling.

om het plan uit te ontwikkelen en de bestemmingsplanprocedure gestart kan worden’, aldus Daniëlle.
‘De planning is om in het tweede kwartaal van 2016
te starten met de sloop- en bouwwerkzaamheden.
Tot die tijd kan onze ontwikkelaar met de architect
aan de slag en is er ruimte om het bestemmingsplan
voor te bereiden, te publiceren voor zienswijzen en
op basis daarvan vast te laten stellen door de gemeenteraad.’
De ‘oude Annenborch’, die nog steeds op de locatie
staat, wordt al enige tijd verhuurd aan en bewoond
door een zestigtal huurders van wooneenheden voor
1-2 persoonshuishoudens. Tot de sloop van het gebouw kunnen deze huurders gewoon blijven wonen.
Het idee is dat ‘de oude Annenborch’ wordt gesloopt
vlak voordat gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden van het nieuwe plan.

Informatie naar bewoners en omwonenden
Naar verwachting zullen in het najaar van 2015 al
wat contouren van het nieuwe plan aan het papier
zijn toevertrouwd.
De Wijkraad zal in de maand oktober van dit jaar
een openbare bewonersavond organiseren, waar de
eerste ontwerpen door Hurks vastgoedontwikkeling
zullen worden getoond aan omwonenden en geïntePlanning sloop- en bouwwerkzaamheden
‘Wij zijn erg verheugd dat nu groen licht is gegeven resseerden.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Het Wijkplein Rosmalen is er voor iedereen !!
Een bakje koffie en aandacht voor uw verhaal !
In het Wijkplein Rosmalen kunt u terecht met vragen over wonen, zorg, welzijn en inkomen, ondersteuning voor mantelzorg, kleinschalige hulp, vrijwilligerswerk en leuke activiteiten voor uw buurt/
wijk, spreekuren van instanties (Wmo-consulenten,
Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening,
MEE, De Annenborch, ZNR (het Zorgteam Rosmalen), de Vrijwillige Thuishulp, juridische consulent
van het bureau sociale raadsleden en de wijkwerkers van Divers).
Loop vrijblijvend binnen in Perron-3 (1e verdieping).
Manigeh Molaparast,
wijkpleinconsulente Wijkplein Rosmalen
Perron-3
Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen
T 073 615 30 00
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E wijkplein.rosmalen@divers.nl
www.divers.nl
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
9.00-12.00 uur
Let op: Wijkplein Rosmalen is gesloten van 20 juli tot
en met 14 augustus !
Spreekuur Consulente mantelzorg op Wijkplein:
De consulente Mantelzorg is altijd dichtbij. Iedere
woensdag is de mantelzorgconsulente aanwezig op
het Wijkplein Rosmalen in Perron-3 van 9.00 uur tot
12.00 uur. Neem ook eens een kijkje op www.socialekaart073.nl met veel informatie over regelingen en
praktische zaken voor mantelzorgers.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

van grinsven

Het adres
voor de
betere
badkamer
www.vangrinsven.sanidrome.nl
Stadionlaan 167, Rosmalen
(073) 521 94 85
Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Seniorenraad organiseert
Seniorenmarkt op 13 september 2015
Op initiatief van de Seniorenraad in ’s-Hertogenbosch worden in het najaar van 2015 in zes wijken
in onze gemeente informatiemarkten gehouden voor
senioren en hun naasten, op het gebied van wonen,
zorg en welzijn. De organisatie van die markten is
in handen van de medewerkers van de wijkpleinen.
Waarom een informatiemarkt voor senioren?
Voor 50-plussers en hun mantelzorgers verandert er
veel op de terreinen wonen, zorg en welzijn. Mensen
zijn onbekend met en onzeker over hoe het verder
gaat of moet.
De Seniorenraad ’s-Hertogenbosch wil een helpende hand bieden en gaat daarom, in samenwerking
met de gemeente en de wijkpleinen van Welzijn Divers, in het najaar informatiemarkten houden in de
verschillende wijken van de gemeente.
De Seniorenraad wil daarmee de bewoners:
•
•
•
•
•

informeren over de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van wonen, zorg en welzijn;
de weg wijzen in het aanbod van informatie en
regelingen;
antwoord geven op hun vragen, direct of door
verwijzing;
een schets van toekomstige ontwikkelingen geven;
oproepen hun talenten in te zetten voor een zorgzame samenleving.

Wie presenteren zich op de Seniorenmarkt?
Om tot een goede organisatie te komen van deze
Markt heeft de Seniorenraad zich begin mei gericht
tot organisaties, instellingen, eerstelijnszorg, vrijwilligers, woningcorporaties, wijkraden, sociale wijk-
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teams, sportclubs, verenigingen, die actief zijn in
Rosmalen en Empel. Zij kunnen gerichte informatie
leveren over het nu in de wijken op de gebieden wonen, zorg en welzijn, maar vooral ook voor het schetsen van een toekomstbeeld.
Deze instellingen en organisaties kunnen dan – met
een stand - hun activiteiten onder de aandacht brengen van de – hopelijk – vele bezoekers van de Seniorenmarkt. Natuurlijk zullen ook veel bezoekers
belangstelling hebben voor de vele nieuwe ontwikkelingen op de desbetreffende gebieden, gelet ook
op nieuwe wettelijke maatregelen.
Wanneer Senioreninformatiemarkt in Rosmalen?
Eén van de 6 markten is gepland in de regio Rosmalen/Empel. De Seniorenraad is voornemens om deze
Seniorenmarkt te gaan organiseren op zondag 13
september 2015 van 10.00 – 17.00 uur in De Kentering in Rosmalen. De Markt wordt dan gelijktijdig
met het Rosmalense Komfestival gehouden !
In de Kentering is plaats voor ongeveer 40 standhouders. De gemeente zal met een stand aanwezig zijn,
evenals organisaties die behoren tot het Zorgzaam
Netwerk Rosmalen en de organisaties en instellingen die zich begin juni hebben aangemeld.
De Seniorenraad en het Wijkplein Rosmalen hopen
dat veel senioren en hun naasten de Seniorenmarkt
op 13 september 2015 in de Kentering zullen bezoeken.
Wilt u nadere informatie over de Seniorenmarkt op
13 september in de Kentering, dan kunt u contact opnemen met Wijkplein Rosmalen, Manigeh Molaparast, wijkpleinconsulente: 073-6153000

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Bouwplan 3 woningen Kerkepad gewijzigd
Aan de Kerkehoek 28, dat is gelegen achter de woningen Rodenborchweg 28A en 28B, staat al jaren
een boerderijwoning. De eigenaar van deze woning,
de heer J. Kremer, wil op eigen grond drie vrijstaande koopwoningen bouwen. De boerderijwoning zal
dan worden afgebroken.

De drie woningen in het gewijzigde bouwplan zijn inmiddels in de verkoop gegaan. De eigenaar van de
woning Kerkehoek 28 rekent er op dat hij zo snel als
mogelijk nog in 2015 de drie vrijstaande woningen
kan gaan bouwen.
Informatie over de woningen is te verkrijgen via:
Er is voor dit kleinschalige bouwplan door de ge- Steeneke BV, Rosmalen: info@steeneke.nl
meente een omgevingsvergunning verleend. Echter, of 073-5214954
het bouwplan is iets gewijzigd, het betreft een kleine
aanpassing aan de woningen.
Het bouwplan behelst nu: drie vrijstaande woningen
met een leefruimte van ruim 50 m2, een bijkeuken/
berging, drie royale slaapkamers, een royale bergkast op overloop en een complete badkamer. Verder
een vlizotrap naar een bergzolder. De inhoud van de
woning is circa 540 m2.
De te bouwen woningen zijn gelegen aan een hofje,
dat de naam Kerkepad gaat krijgen. Dit hofje is te bereiken via een eigen toegangsweg langs de woning
Rodenborchweg 28A. Deze toegangsweg is gelegen
schuin tegenover restaurant De Griek.
De woningen zijn voorzien van berging en eigen parkeerplaats met de mogelijkheid van uitbreiding op de
begane grond. Zowel beneden als op de verdieping
zijn de woningen flexibel indeelbaar.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Steunpunt van Meeuwenhof
De Huiskamer !

Activiteiten in Steunpunt van Meeuwenhof, maandag
tot en met vrijdag

Meeuwenhof Steunpunt voor ouderen
De Huiskamer is een dagopvang voor ouderen, ge- Maandag:
heel begeleid door vrijwilligers van Welzijn Divers.
09.00-12.00 Vrije inloop – biljarten
10.00-12.00 Computerclub Meeuwenhof
Voor wie is de Huiskamer bedoeld?
13.30-16.00 Jeu de boules HEVO
Het project is bedoeld voor alle ouderen, die be- 14.00-17.00 handwerken (Welfare groep van het
hoefte hebben aan contact, gezelschap, activiteiten Rode Kruis)
of een maatje. Maar zeker ook ouderen met begin- 19.00-22.00 Sjoelclub
nende dementie of met een zwakke gezondheid zijn
meer dan welkom. Vele van deze ouderen kunnen Dinsdag:
geen indicatie (meer) krijgen binnen de reguliere 09.00-12.00 Vrije inloop – biljarten
dagopvang, maar hebben zeker de behoefte om in 09.30-12.00 Tekenen, schilderen Van Meeuwenhof
gezelschap te zijn en dingen te ondernemen samen 13.00-17.00 Kaarten
met anderen. Onze deelnemers hebben dus geen 13.00-17.00 Biljarten in clubverband
CIZ indicatie nodig.
19.00-22.00 Soos, biljarten, sjoelen, kaarten
en (zomers) Jeu de boulesclub ‘ de Actieven’
Wat is ons doel?
Eenzaamheid bij ouderen verminderen door een leu- Woensdag:
ke dag buitenshuis te bieden
09.00-12.00 Vrije inloop – biljarten
09.30-12.00 Jeu de boules HEVO
Wat bieden wij?
11.00-11.45 Meer bewegen voor ouderen, ontspanHet Steunpunt van Meeuwenhof in Rosmalen biedt ningsoefeningen
een huiskamer- en ontmoetingsfunctie voor oude- 13.00-17.00 Kaarten
ren in Rosmalen. Een luisterend oor, gezelschap, 14.00-16.00 Computerclub Meeuwenhof
gezelschapsspelen, biljarten, creatieve activiteiten, 13.00-17.00 Biljarten in clubverband
crea-workshops, film en natuurlijk kunnen deelnemers hun eigen hobby meenemen en/of zelf een Donderdag:
voorstel doen ……..want de eigen inbreng is even 09.00-12.00 Vrije inloop – biljarten
belangrijk
10.30-11.15 Reuma
13.30-16.00 Jeu de boulesclub ‘de Actieven’
Wanneer en waar?
13.00-17.00 Biljarten in clubverband/ kaarten
Elek maandag van 11.00 uur tot 16.00 uur, Steun- 14.00-16.00 Computerclub Meeuwenhof
punt van Meeuwenhof
19.00-22.00 Prijskaarten 1 x per maand (2e donderWethouder van der Valkstraat 4, 5241 GL Rosmalen dag van de maand)
20.00-22.00 Bingo 1 x per maand (laatste donderdag
Dagelijks ook activiteiten in het Steunpunt
van de maand)
Dagelijks zijn er ook activiteiten zoals gymnastiek,
creativiteit, biljarten, kaarten, bingo.
Vrijdag:
U bent van harte welkom van maandag tot en met 09.00-12.00 Vrije inloop – biljarten
vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur voor een kopje 10.00-11.00 Yoga
koffie of een praatje. Wilt u meer informatie over be- 10.00-12.00 computerhuiskamer
paalde zaken, loop dan gerust eens binnen. U kunt 11.30-12.30 Yoga
ons ook bellen: tel. (073) 521 95 84.
13.00-17.00 Vrije inloop – kaarten
Hendrik Kadmaerubun, Beheer Steunpunt van
Meeuwenhof
ma/di/woe/do
Tel: gsm 06-11307490 h.kadmaerubun@divers.nl
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JUVANS Maatschappelijk
werk en Dienstverlening
Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverle- • Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1, 5243
ning, ondersteunt mensen bij het omgaan met proSR Rosmalen. Op maandag, woensdag en
blemen en uitdagingen in het dagelijkse leven. Dit
donderdag.
kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Hier- • Gezondheidscentrum de Groote Wielen, Groote
bij kan het gaan om relatieproblemen, de verwerking
Wielenlaan 85, 5247 JA Rosmalen. Op dinsdag
van ingrijpende gebeurtenissen, financiële probleen vrijdag.
men en kwesties rond werk of school, gezondheid of • Sociaal cultureel centrum De Biechten, Vincent
eenzaamheid.
van Goghlaan 1, 5246 GA Hintham. Op dinsdag.
• De Meent, Prins Bernhardplein 10, 5391 AR,
Wat doet maatschappelijk werk?
NuWWland. Op donderdag (om de 14 dagen)
De maatschappelijk werker van Juvans kijkt niet alvan
11.30 -12.15 uur.
leen naar de cliënt, maar ook naar het gezin/huishou- • De Groeiring, Zijlstraat 7. 5382 KE Vinkel. Op
den en de omgeving. Er kan met het hele gezin en de
dinsdag (om de 14 dagen) van 11.30-2.15.
sociale omgeving gekeken worden hoe het probleem
opgelost kan worden. Hierbij wordt uitgegaan van de Gespreksgroepen en trainingen
eigen mogelijkheden van de cliënt waarbij de cliënt Het maatschappelijk werk organiseert ook regelmazelf de richting bepaalt. Eventueel werkt de maat- tig gespreksgroepen en trainingen voor volwasseschappelijk werker van Juvans hierbij nauw samen nen, jongeren en kinderen, variërend van assertivimet andere organisaties en vrijwilligers.
teitstrainingen, omgaan met pubers tot hulpverlening
Juvans is partner van het Wijkplein, het Sociaal rondom huiselijk geweld.
Wijkteam (SWT) en het Basisteam Jeugd en Gezin
(BJG).
Online hulpverlening
U kunt ook via www.juvans.nl online hulp krijgen, als
Waar kunt u het maatschappelijk werk vinden bij u liever digitaal contact wilt. Via online hulpverlening
u in de buurt?
kunnen wij u ondersteunen met het vinden van een
Juvans werkt dichtbij in buurten, op scholen, gezond- oplossing. U kunt chatten, een vraag stellen of een
heidscentra en wijkpleinen.
eigen Juvans-account aanmaken. Op themapagiU kunt telefonisch contact opnemen voor een af- na’’s vindt u informatie en tips over onderwerpen uit
spraak via telefoonnummer (073) 644 42 44 of u kunt het dagelijkse leven.
langskomen tijdens inloopspreekuren tussen 9.00 en Voor contact: bel (073) 644 42 44 of ga naar www.
10.00 uur bij de volgende locaties:
juvans.nl of mail naar info@juvans.nl

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Appartementencomplex Hoogstraat
in afrondende fase
In het centrum van Rosmalen, op de locatie hoek
Nieuwstraat - Hoogstraat, tussen de SPAR supermarkt en de woning Nieuwstraat 6, ontwikkelt Van
Santvoort uit Rosmalen acht appartementen met
berging en parkeerplaats. Het project, ook wel genoemd Hoogstaete, verkeert in de afrondende fase.
De appartementen worden nog deze zomer, vóór de
bouwvakvakantie, opgeleverd.
Alle appartementen zijn verkocht. De aan het appartementengebouw grenzende woning
Nieuwstaat 6 wordt compleet gerenoveerd en verbouwd tot benedenwoning met tuin en een bovenwoning met dakterras. De boven- en benedenwoning zijn in de verkoop bij Pennings Onroerende
zaken: 073-5221193.
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In samenwerking met de gemeente heeft ontwikkelaar Van Santvoort de bestrating van het trottoir en
de parkeerplaatsen voor het appartementengebouw
opnieuw aangelegd. Daarbij is al rekening gehouden
met de toekomstige vernieuwing en herinrichting van
de Nieuwstraat en Hoogstraat.
Wanneer de Hoogstraat en Nieuwstraat heringericht
gaan worden, is nog onbekend. De gemeente heeft
in een eerder stadium aangegeven dat dit afhankelijk
zal zijn van de ontwikkeling en voortgang van diverse
projecten in het gebied.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Binnen bij Jongerencentrum Number One
Jongerencentrum Number One: wat is daar nou “Onervaren ben ik zeker, maar ik word ondersteund
precies te doen?!
door een aantal heren die zoveel ervaring hebben
met penningmeesterschap en cijfertjes dat ik me
Een interview met Jay Erkeland en Dylan Kroese geen betere leermeesters zou kunnen wensen. Met
geeft u antwoord op deze vraag. Jay is 18 jaar oud hun ondersteuning is het geld echt wel veilig hoor,
en al ruim twee jaar vrijwilliger bij Jongerencentrum haha…’’
Number One. Dylan (24 jaar oud) loopt er al wat langer rond en is nu penningmeester van het stichting- Jay, wat is de gaafste activiteit die jij bij Number
bestuur.
One hebt georganiseerd of bezocht?
Jay, leg eens uit: wat is een jongerencentrum?
“Een jongerencentrum is eigenlijk bedoeld om jongeren van de straat te houden. Jongeren kunnen zelf
activiteiten organiseren met leeftijdsgenoten of juist
met jongeren van verschillende leeftijden. Zo hou je
de jongeren van de straat en ga je bijvoorbeeld verveling en vandalisme tegen!”
Wat vind jij zo leuk aan het vrijwilligerswerk?
Krijg je genoeg begeleiding bij je werk?
“Ik vind het leuk dat je met veel verschillende dingen
bezig bent en veel nieuwe vrienden maakt. Het is altijd spannend of je nieuwe jongeren, die de Number
One net leren kennen, kunt blijven binden. Bij het opzetten van de projecten doe je het meeste werk zelf
(en dat is niet makkelijk), maar heb je iets nodig of
wil je iets weten dan kun je altijd terecht bij de sociaal
beheerder, de jongerenwerker of de stagiaires. Dat
je erg flexibel moet zijn en vaak snelle oplossingen
moet bedenken, vind ik het leukste!’’

“Ik kan niet kiezen, dus ik noem er twee! Ten eerste is
de jaarlijkse Halloween-activiteit altijd heel leuk. We
bouwen de Number One dan om in een spookhuis
en bedenken het hele thema zelf. Geen idee is te
gek en als we een plan hebben, dan proberen we dit
met simpele attributen uit te voeren. De Beachparty
was ook erg gaaf. Onze achtertuin lag toen helemaal
vol met zand en we hadden een rodeosurfplank. Met
een team van jongeren hebben we alles rondom de
Beachparty zelf geregeld. Op de dag zelf was het
lekker weer, waren er veel bezoekers en kwamen
alle vrijwilligers spontaan helpen!’’
Hoe kunnen jongeren een activiteit opstarten en
hoe kunnen zij daar budget voor krijgen?
“Alle jongeren kunnen hier zelf activiteiten opzetten,
maar niet alle activiteiten hebben meteen een pot
met geld nodig. Wij helpen jongeren met het inschatten van de kosten, het aanschaffen van de benodigde materialen of het vinden van sponsors.’’
Wat maakt de Number One de Number One?

Dylan, jij bent penningmeester van de stichting.
Wat houdt die functie precies in?
Jay: “Het is altijd gezellig en er zijn nooit vervelende
momenten!’’
“Penningmeester is een rol, waarin ik me bezighoud Dylan: “De Number One is een plek waar we probemet de inkomsten en uitgaven van de stichting. Ik ren dromen van jongeren waar te maken. Het leuke
hou de grote lijnen in de gaten en bepaal (in overleg is dat de jongeren zelf hun droom mogen komen vermet het bestuur), waarop we meer of minder geld tellen; daarna gaan wij ermee aan de slag!’’
moeten inzetten.’’
Jongerencentrum Number One
Ben jij niet een beetje jong en onervaren om een T.M. Kortenhorstlaan 1
heel stichtingbudget in beheer te hebben?
5244 GD Rosmalen
073 – 521 92 47
www.jcnumberone.nl
www.facebook.com/jongerencentrumnumberone

Wijkraad Rosmalen
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Dierenwei De Geitenbrij
Het is volop zomer en de wei ligt er prachtig bij. Met
financiële hulp van het Oranjefonds is door onze vrijwilligers het oude kippenhok gesloopt en is er een
mooi nieuw onderkomen voor de kippen gebouwd,
zonder kieren en gaten waar ongedierte en parasieten kunnen nestelen, waar de kippen ziek van
werden.

Dit wordt het laatste “stukje” van mij, Joke Pos, over
Dierenwei de Geitenbrij.
Wij hebben eindelijk een opvolgster gevonden die
penningmeester(es) wil worden. We zijn er ongelooflijk blij mee. Ik kan het financiële deel met een gerust
hart overdragen. Wel heel jammer dat er tot nu toe
geen respons kwam op al onze smeekbedes uit de
wijk rond de Dierenwei.
Maar, als u zich aangesproken voelt. Wij zoeken nog
steeds iemand die de PR wil verzorgen: die contact
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wil onderhouden met de gemeente, met NL Doet en
het Oranjefonds en samen met de vrijwilligers een
Open Dag en/of andere activiteiten wil organiseren,
zodat de Dierenwei nog jaren lang kan blijven bestaan.
De vrijwilligers hebben hun handen vol aan het voeren van de dieren en klusjes opknappen. Ook zij zou-

den daar best nog wat hulp bij kunnen gebruiken.
Dus: meld je aan om te helpen de Dierenwei De Geitenbrij in stand te houden!
Je kunt je aanmelden bij: Hein Reine tel. 5218185,
e-mail: h.reine@home.nl of bij
Woutera Kamp, tel. 5216466,
e-mail: wouterakamp@hotmail.com

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Wijkschoonmaakdag april 2015
Op zaterdag 18 april vond weer de door de Wijkraad deel van de zaterdagochtend besteedden om met
in samenwerking met de gemeente georganiseerde plastic zak en grijper afval uit de struiken en plantwijkschoonmaakdag plaats.
soenen in ons wijkraadgebied, Centrum en Hondsberg, te verwijderen. Om kwart voor twaalf zouden
ze beloond worden met een zak frites, kroketten, friKraakwagen
kadellen en frisdrank. De “fritesboer”, die daarvoor
Op vastgestelde tijdstippen konden op drie locaties was ingehuurd, kwam echter rond 12.00 uur niet opin onze wijk - het Gildeplein, de parkeerplaats bij dagen. Na telefonisch overleg bleek, dat de afspraak
de Minervastraat en de parkeerplaats in de Katten- verkeerd begrepen was: de fritesboer had wel 12.00
bosch, hoek Geenbergenstraat - overtollig meubilair, uur genoteerd in zijn agenda maar dan 12.00 uur
planken, oude matrassen en wat je verder zoal kan middernacht. De teleurstelling bij de kinderen en ouverzinnen, worden afgeleverd in de door de gemeen- ders was snel verholpen: iedereen kon - een paar
te ter beschikking gestelde kraakwagen. Onze wijk- honderd meter verderop - bij ‘t Huukske de gewenste
bewoners hebben daar ruimschoots gebruik van ge- versnapering halen.
maakt, getuige onderstaande foto’s.
Anders dan in voorgaande jaren, werd door kinderen
van groep 7/8 van Kindcentrum Den Krommenhoek
een dag eerder de omgeving van de school niet van
rondslingerende papiertjes, plastic flessen en sigarettenpeuken ontdaan, omdat het dit jaar samenviel
met de Cito-toets.
Al met al was het ook dit jaar weer een geslaagde
wijkschoonmaakdag.
Wijkschouw en reparaties door gemeente
Op vrijdag 13 maart hebben enkele mensen van de
Wijkraad met medewerkers van de gemeente een
wijkschouw gehouden van de openbare ruimte. Dit
jaar hebben we het wijkraadgebied ten westen van
de Deken van Roestellaan nauwkeurig onder de loep
Zwerfvuil ruimen op zaterdagmorgen
genomen. We hebben ruim 35 onvolkomenheden in
de openbare ruimte geconstateerd. De gemeente is
Ook waren er een 40-tal bewoners - opvallend veel al bezig om alle onvolkomenheden, zoals kapotte
jonge moeders met kinderen - die belangeloos een paaltjes, losliggende tegels e.d. te herstellen.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Plannen voor herinrichting parkeerterrein Markt
De gemeente heeft plannen klaar liggen om het parkeerterrein aan de Markt opnieuw in te richten. Het
gaat dan om het parkeerterrein vanaf de toegang tot
de Vreeburgpassage tot en met het plateau voor de
ingang van het appartementencomplex Markstaete
(zie bijgaande tekening).
Inloopavond
Op dinsdag 14 april jl. was er door de gemeente een
inloopavond georganiseerd in Villa Fleurie. Bewoners en winkeliers van Marktstaete, omliggende bewoners en de Wijkraad waren begin april met een
brief uitgenodigd om de plannen voor deze herinrichting te komen bekijken en eventuele vragen te stellen aan medewerkers van de afdelingen Openbare
Ruimte en Verkeer (ORV) en Realisatie en Beheer
(R+B).
Op deze inloopavond waren vooral bewoners van
Marktstaete aanwezig, evenals enkele leden van de
Wijkraad.

Brief bewoners/winkeliers Marktstaete
Met een brief van 30 april hebben de bewoners en
de winkeliers van Marktstaete aan wethouder Jos
van Son hun ongenoegen en hun opmerkingen geuit
over de plannen voor herinrichting van de Markt in
het centrum van Rosmalen. Een afschrift van deze
brief hebben zij ook gestuurd aan de Wijkraad.
Gesprek wethouder
Vlak voordat dit wijkblad naar de drukker moest worden verzonden, vernam de Wijkraad dat de wethouder op 10 juli een gesprek heeft met de bewoners/
winkeliers van Marktstaete om te praten over hun
brief.
Planning uitvoering plannen
De planning van de werkzaamheden is niet veranderd. Direct na het Komfestival op zondag 13 september zal worden begonnen met de werkzaamheden en de verwachting is dat het werk dan eind
november gereed is.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Nieuw burgerinitiatief Thuis aan Tafel
in de oude Annenborch
In september 2014 was mijn eerste contact met
het Project Samen voor Elkaar van onze wijk. Naar
aanleiding van de eerste bijeenkomst in mei was de
werkgroep op zoek naar ideeën van burgers om de
burgerparticipatie in onze wijk te vergroten. Dit project had meteen mijn aandacht; vanuit mijn zorgachtergrond op facilitair gebied zag ik de verschuiving van de zorgprofessionals steeds meer naar de
burger. Burgerparticipatie was het toverwoord voor
2014.
Nadenkend wat ik voor de wijk zou kunnen betekenen heb ik het concept Thuis aan Tafel bedacht. Mijn
idee heb ik tijdens de bijeenkomst van Samen voor
Elkaar in november vorig jaar gepresenteerd.
Concept Thuis aan Tafel
Het idee achter Thuis aan Tafel is dat wat start met
een gezamenlijke maaltijd uitgroeit tot een ontmoetingsplek voor jong en oud. Een plaats waar je buurtgenoten ontmoet en je verhaal kwijt kunt. Een plaats
waar je mensen leert kennen die een helpende hand
kunnen bieden. Een plaats waar ideeën ontstaan om
gezamenlijk buurt-activiteiten te organiseren. Met
ondersteuning en samenwerking van diverse zorgen welzijns-organisaties.
Wat is de afgelopen maanden gerealiseerd?
Tijdens de bijeenkomst bleek dat mijn idee Thuis aan
Tafel onder de aanwezige buurtbewoners veel interesse had. Ik mocht aan de slag om mijn idee verder
vorm te geven en uit te voeren. Makkelijker gezegd
dan gedaan……..
Voor Thuis aan Tafel had ik een geschikte locatie nodig. De ruimte moest in ieder geval beschikken over
een keuken en een ruimte waar buurtgenoten el-kaar
kunnen ontmoeten. Vanaf het begin had ik interesse
in de keuken van de oude Annenborch. Iedere keer
weer het idee aan de kant gezet, omdat het pand
binnenkort gesloopt gaat worden. Uit nieuwsgierigheid heb ik toch een afspraak met de beheerder gemaakt en ben ik samen met Marleen Ars, wijkwerker
van Divers, gaan kijken. Ik was meteen verkocht en
18

eind april dit jaar heb ik het contract getekend. Voor
Thuis aan Tafel mag ik gebruik maken van de voormalige ontmoetings-ruimte van de oude Annenborch.
Een mooie ruimte met een keukentje en voldoende
plaats om allerlei activiteiten te kunnen organiseren.
Er is zelfs een open haard en een biljart aanwezig!
De ruimte moest nog wel opgeknapt worden en in de
keuken waren geen keukenapparaten aanwezig om
te koken.
Subsidie uit het Maatschappelijk
Initiatieven Fonds van de gemeente
Om te kunnen koken en de ruimte gezellig aan te
kleden had ik geld nodig. Hiervoor wilde ik gebruik
maken van een subsidie. Dat was nieuw voor mij,
geen idee voor welke subsidie ik in aanmerking zou
komen? Het viel me op dat er zoveel verschillende
mogelijkheden voor subsidie-aanvragen zijn en dat
voor iedere subsidie weer een andere medewerker
van de gemeenten verantwoordelijk is. In gesprek
met de gemeente werd ik doorverwezen naar het
Maatschappelijk Initiatieven Fonds (MIF).
Vanaf 1 januari 2015 is deze subsidie in het leven
geroepen om burgerinitiatieven te realiseren. Ik heb
mijn projectplan inclusief begroting ingediend en als
dit blad verschijnt hoop ik een financiële bijdrage uit
de MIF te hebben mogen ontvangen. In de tussentijd verzamel ik zoveel mogelijk (gratis) spulletjes en
knap de ruimte met beperkte middelen op.
Gebruik oude Annenborch
Ik ben heel blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen
om een deel van de oude Annenborch te gebruiken.
De onzekerheid over het tijdstip van sloop van de
oude Annenborch blijft. Dat is op zijn
vroegst maart 2016. En wie weet wordt deze datum
ook nog uitgesteld. Mijn inziens tijd genoeg om een
ontmoetingsplek te realiseren en te laten zien dat
burgerparticipatie in onze wijk leeft. Tot
aan de sloop geniet ik van het moment dat ik en de
buurt gebruik mag maken van deze mooie locatie.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Dit burgerinitiatief is op zoek naar buren die wil- Dit hoeven we niet alleen te doen, er zijn voldoende
len helpen. Kan ik op uw hulp rekenen?
organisaties die willen helpen om de ideeën te verwezenlijken en aan de slag te gaan met de hulpvraOndertussen wordt, samen met vrienden en met on- gen. De kennis en het netwerk heb ik in de afgelopen
dersteuning van Marleen en Gabor van Divers, hard maanden opgebouwd en wil ik deze graag met de
gewerkt aan de realisatie van dit initiatief en het wer- buurt delen! Met elkaar en voor elkaar!
ven van vrijwilligers.
Feestelijke opening Thuis aan Tafel
Na de zomervakantie wil ik op woensdagmiddag Op zondagmiddag 27 september 2015 is de feestegaan starten met Thuis aan Tafel. Vanaf 14.00 uur lijke opening met activiteiten voor jong en oud. Een
staat de deur open en is iedereen welkom, jong en drankje en lekkere hapjes zullen niet ontbreken.
oud, en iedereen kan aanschuiven en/of mee-helpen Laagdrempelig kennis maken met de ontmoetingsof gewoon binnenlopen voor een kop koffie of een plek en andere buren. Hierover later meer! Op de
praatje.
buitendeur en in de lokale media zal regelmatig de
laatste nieuwtjes worden doorgegeven.
Het creëren van een ontmoetingsplek kan niet zonder vrijwilligers. Hiervoor ben ik op zoek naar buren Meer informatie en contact
die mee willen doen. Buren die willen meehelpen Wit u meer over het initiatief weten of heeft u interesmet koken, de tafel dekken, afwassen en ook te hel- se om mee te eten en/of te helpen laat het me weten!
pen met het onderhoud en gezellig maken van de Ik Marlies Menting-Muijrers vertel je graag meer over
ontmoetingsplek en de tuin. Buren die het leuk vin- de mogelijkheden:
den om samen met de andere buren activiteiten voor thuisaantafeloudeannenborch@gmail.com
jong en oud te organiseren.
Graag tot in onze ontmoetingsplek! U bent welkom!
Belangrijk hierbij vind ik om te luisteren naar de behoeften van de buurtgenoten en daar op in te haken.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

19

20

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Bouw Villa Marquant volgens planning
Begin 2016 oplevering
Zoals iedereen heeft kunnen waarnemen, zit er flink
de vaart in de bouw van Villa Marquant, het appartementencomplex dat in aanbouw is op de hoek Raadhuisstraat/Dorpsstraat. De verwach-ting is dan ook
dat de geplande oplevering (begin 2016) wel gehaald
zal kunnen worden. Ook de verkoop van de appartementen verloopt vlot. Er zijn nu nog maar twee appartementen te koop.
Betreffende de commerciële ruimte zijn er nog geen
concrete afspraken bekend te maken. Wellicht dat
de onzekerheid over de voortgang inzake het Centrumplan ook hier meespeelt.

gelezen mogelijkheid om de creativiteit de ruimte te
geven.
Graffiti-evenement op 6 juli
Op maandagochtend 6 juli wordt van 10.00 uur tot
12.00 uur een ‘Graffiti- evenement’ georganiseerd op
de locatie van Villa Marquant. Die ochtend worden
door kinderen van het jongerencentrum Number One
én basisschool ’t Ven graffiti’s gespoten op de houten afrastering van het bouwproject.
Natuurlijk zijn we allemaal erg nieuwsgierig naar het
resultaat !
Bij het uitkomen van dit wijkblad is het resultaat op
de afrastering al te bewonderen !!!

Overlast
Natuurlijk gaat het realiseren van een dergelijk gebouw in het midden van Rosmalen niet zonder enige
overlast, hoewel bouwbedrijf Van Wijnen dat wel zo
goed mogelijk probeert te beperken. Om een veilige
bouw te garanderen is de bouwplaats afgezet met
hekwerk en een schutting. De schutting biedt een uit-

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Kennis maken met wijkbewoners
het gezin van de Burgt naar de Burgemeester van
Erpstraat. Na de middelbare school gaat Elly werken
In deze zomereditie van ons wijkblad mogen we na- bij de Spar aan de Oude Baan.
der kennis maken met Chris en Elly van Creij. Tijdens een gezellig “buurtavondje” hebben Chris en Wie is Chris?
Elly wat over zichzelf verteld.
Chris is geboren (1955) op een boerderij aan de
Loofaert. Als oudste in een gezin van 4 kinderen
werd ook verwacht dat er meegeholpen werd op de
boerderij. Toen zijn ouders samen met griep op bed
lagen, moest Chris als 6-jarig jongetje de koeien melken. Maar het was niet van harte. Als het effe kon,
waren alle kinderen buiten aan het spelen, waar ze
natuurlijk alle ruimte hadden. Rond zijn 12e kwam het
gezin van Creij in Rosmalen wonen en Chris mocht
de lagere school afmaken in de 6e klas bij meester
van Iersel. Chris wilde graag studeren en behaalde
na zijn MULO ook zijn HAVO-diploma. Het plan was
om leraar te worden en Chris begon vol goede moed
aan de “kweekschool”. Maar dat was toch niet echt
iets voor Chris en hij kreeg het advies om maar een
andere studie te gaan volgen. De keuze viel op MBA
boekhouden. Deze studie volgde Chris op de avondschool en overdag kon hij gaan werken. Eerst bij de
VDB (leverancier van de Spar!) en later als boekhouder bij van Antwerpen op de Oude Baan.
Chris en Elly van Creij - van de Burgt

Wie is Elly?
Elly is in 1959 geboren op de Kruisstraat als 3e in het
gezin van de Burgt. Als klein meisje heeft ze op de
kleuterschool St. Imelda gezeten, bij de welbekende
zusters Magdalenia en Baptista. De lagere schoolperiode heeft Elly deels op de Kruisstraat en deels op
de Mariaschool doorgebracht. Dit omdat er toentertijd te weinig leerlingen waren voor een basisschool
op de Kruisstraat. Op de Mariaschool zat Elly in de
noodlokalen aan de Schoolstraat. De 6e klas van
meester Heine zat in een lokaal van de huishoudschool de Bron, naast de Mariaschool. Elly was direct op haar plek, want na de lagere school ging Elly
naar deze huishoudschool. Ondertussen verhuisde
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Verkering en trouwen
Chris en Elly waren in hun jonge jaren trouwe kerkgangers voor de mis van zaterdagavond 7 uur. Elly
had Chris al in de smiezen in de kerk! Toen Elly Chris
met carnaval in de Kentering zag, was haar openingszin dan ook: Hé, ik ken jou van de kerk! En zo
is hun verkering begonnen. Samen genoten ze van
de vrije weekenden, zaterdagavond naar de Soos
en zondags dansen bij Govers in Geffen. Ze hadden
zich al ingeschreven voor een flatje want ze wilden
graag samen verder. Toen Elly en Chris thuiskwamen
van een vakantie in Llorret de Mar werden ze opgewacht door wederzijdse ouders met een verrassing!
In een envelop zat de huissleutel van het aan Elly en
Chris toegewezen flatje in de Jan Krusemanstraat!
Tijdens hun vakantie hadden de moeders ook direct
actie gezet om de trouwerij te organiseren. De kerk
en het gemeentehuis hadden ze al besproken!
Druk leven
Na 3,5 jaar kochten ze een huis aan de Pastoriestraat
in het centrum van Rosmalen. Elly en Chris werden
de trotse ouders van 2 zonen, Mike en Ralph, die
inmiddels hun eigen stekje hebben gevonden. Maar
Elly en Chris hebben in al die jaren heel wat jongelui

Wijkraad Rosmalen
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op zien groeien. Chris is vanaf het moment dat hij in
Rosmalen is komen wonen (1966) lid geworden van
OJC en ging voetballen in het pupillenteam.
Rond zijn 20e werd Chris gevraagd om trainer/leider te worden. Chris volgde trainerscursussen o.a.
bij Wiljan Vloet. Dit doet Chris nu dus al bijna 40 jaar
en nog steeds met veel plezier. Tot zijn 50e heeft
Chris zelf ook altijd nog gevoetbald maar nu tennist
en wandelt hij in zijn vrije tijd. Want Chris werkt nog
fulltime bij AAG en verzorgt daar al 36 jaar de loonadministratie. Ook Elly heeft veel jeugd zien opgroeien; toen de jongste naar school ging meldde zij zich
als hulpouder bij de peuterspeelzaal (Kabouterbos).
Dit heeft Elly gedurende 8 jaar als vrijwilliger gedaan.
Toen heeft zij de benodigde diploma’s behaald en
werkt nu als professional op kindcentrum de Sprong.

De Vierdaagse
Elly heeft een aantal jaren gebadmintond maar liever wilde ze buiten een sport beoefenen. Nu is Elly
in haar vrije tijd een fanatieke wandelaar. Sinds een
aantal jaren doet Elly met veel plezier mee met de
Nijmeegse 4-daagse. En Chris is dan haar trouwe
verzorger en supporter.
Elly en Chris: “Het was leuk jullie nader te leren kennen. Namens de Wijkraad bedankt voor jullie openhartigheid en gastvrijheid”.

Kindcentrum Den Krommen Hoek van 0-13
Alle tijd voor het latent talent (=verborgen talent=)

Gelukkig hebben wij als KC Den Krommen Hoek het
afgelopen half jaar waar kunnen maken dat wij alle
tijd hebben voor uw kinderen en u. Mede daardoor is
onze school qua leerlingenaantal gegroeid. We begonnen met 67 kinderen en zitten nu al boven de 80.
In samenwerking met Kanteel is het met ingang van
1 september 2015 mogelijk om als kind in te stromen
vanaf ongeveer 3 maanden. We hebben nu dus ook
tijd voor de jongste kinderen in de wijk. Uw kinderen
kunnen gebracht worden naar de kinderdagopvang,
naar het peuterarrangement of naar de basisschool
en de verlengde schooldag op één locatie, met één
visie.
We zijn vanaf 1 september 2015 een volwaardig
Kindcentrum binnen de wijk en u als ouder kunt uw
kinderen van verschillende leeftijden op één locatie
komen brengen en halen. U kunt altijd binnenlopen
voor meer informatie.

“Kindcentrum Den Krommen Hoek draagt bij
aan elke stap van elk kind, op
weg naar volwassenheid.”
Op de site kunt u lezen, dat wij gebruik willen maken van de talenten van kinderen en medewerkers.
Iedereen heeft talenten, maar ze zijn niet altijd zichtbaar, en komen lang niet altijd tot hun recht.
Aan ons de mooie taak om alle talenten, dus ook
latent (verborgen) talent tot bloei te laten komen.
We hebben nu de grote vakantie en wensen iedereen veel plezier thuis, in binnen of buitenland, als je
maar van je talenten gebruik blijft maken.
Op 31 augustus a.s. zien we graag alle kinderen gezond weer terug.

Jos Gribling,
directeur Kindcentrum Den Krommen Hoek
In het jaarplan van het Kindcentrum kunt u de vol- Luyckershofke 33
gende zin lezen:
josgribling@denkrommenhoek.nl
5243 WC Rosmalen				
www.denkrommenhoek.nl
073 52 14 152
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Rosmalen 1200 Programma en Activiteiten
zondag 12 juli Historische dag
11.30 - 16.30 uur Oude tijden en ambachten herleven in het centrum van
Rosmalen. Men kan deelnemen aan div. activiteiten.
6 september fietstocht langs de oude gemeentegrenzen van de voormalige
start bij Perron-3 gemeente Rosmalen met een lengte van ongeveer 35 km. Met
tu ssen 13.00-14.00 een gedeelte door het gebied langs het Máxima kanaal.
weekend Open Monumentendag ‘Kunst’
12 - 13 september Met een kleine tentoonstelling ‘Kunst in Rosmalen’ in Perron-3.
24 - 31 oktober Grote tentoonstelling ‘Rosmalen’
11 november: Lezing Geschiedenis van het Rosmalens Carnaval door Theo van de Plas.

Foto’s van oud Rosmalen, die tegenover De Kentering
aan de hekken in het groot staan, ter promotie van Rosmalen 1200
24
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Alleen nog advies van Juridisch Loket
via Inloopspreekuur
Het Juridisch Loket geeft juridisch advies en informatie aan mensen met een laag inkomen. Tot voor kort
kon u bij ze terecht via de telefoon en aan de balie.
Voortaan is dit anders: het Juridisch Loket mag per
11 mei 2015 de balies openstellen van tien vestigingen door één- of tweemaal per week gedurende
twee uur een inloopspreekuur aan te bieden. Op 1
juni 2015 volgen de overige vestigingen met een inloopspreekuur.
Op onze website www.juridischloket.nl vindt u de
inloopmogelijkheid per vestiging. Deze openstelling
is alleen bedoeld voor kwetsbare rechtzoekenden,
voor wie telefonisch contact door persoonlijke omstandigheden of door kostenoverwegingen een te
hoge drempel is.

Eerst bellen voor diagnosedocument
We adviseren uw cliënten in het algemeen telefonisch een diagnosedocument aan te vragen. Dat kan
op werkdagen van 9.00 – 18.00 uur via 0900-8020
(0,25 euro per minuut). Als het noodzakelijk is, nodigen we de cliënt uit voor een afspraak op de vestiging. Wanneer bellen geen optie is, kunt u uw cliënten wijzen op het beperkte inloopspreekuur.
U kunt de juristen van het Juridisch Loket telefonisch
bereiken via 0900-8020 (0,25 euro per minuut), elke
werkdag van 9.00 tot 18.00 uur.
Op de website www.juridischloket.nl vindt u veel handige informatie, tips en voorbeeldbrieven.

Vrijwilligers gezocht
In het hoekpand Pastoriestraat 44-46 te Rosmalen
wonen 12 mannen, onder begeleiding, met een licht
verstandelijke beperking.
Zij zijn op zoek naar vrijwilligers !!!
Hou je van: wandelen, fietsen, leuke uitstapjes maken, knutselen, computeren, een spelletje spelen of
gewoon koffie drinken.
Meld je dan nu aan als vrijwilliger:
op telefoonnummer 088-3452576 of
email pastoriestraat44-48@cello-zorg.nl
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Stadstoezicht geeft informatie
aan hondenbezitters
Wandelen met je baas? Poepsimpel!
Als je iedere dag hetzelfde ommetje loopt met je
baas, kan dat wat saai zijn. Wist je bijvoorbeeld dat
er in onze gemeente routes zijn speciaal voor honden en hun baasje?
In de week van maandag 29 juni tot en met 3 juli jl.
zijn handhavers van Stadstoezicht de wijk ingetrokken met als doel om hondenbezitters informatie te
geven over de diverse hondenvoorzieningen in onze
gemeente. Men kon die dag natuurlijk aan de handhavers ook vragen stellen.
Wist je dat:
• Er een paar regels zijn waar jij en je baas zich
aan moeten houden als je gaat wandelen?
• Je altijd aan de lijn moet lopen, behalve op een
uitrenveld, loslooproute of losloopgebied?
• Je baasje jouw uitwerpselen meteen moet opruimen?
• Hij/ zij hiervoor altijd een zakje, schepje of iets
dergelijks bij zich heeft om de uitwerpselen op te
ruimen?
• Je als geregistreerde hond een mooie penning
aan je riem mag dragen?

•
•
•

Je niet in een speeltuin of speelterrein mag komen?
Dat je mij binnenkort kunt zien in een filmpje?
Ik deze tips netjes opvolg en ik hoop dat jullie mijn
voorbeeld volgen?

Opgeruimd staat netjes
De hondenuitlaatstroken, hondenuitrenvelden en
hondentoiletten maakt de gemeente regelmatig
schoon. Dit onderhoud bestaat vooral uit het wegzuigen van de uitwerpselen met een poepzuigmachine
die lijkt op een grasmaaier. Gelijktijdig maaien we dan
ook het gras. De hondenloslooproutes en hondenlosloopgebieden maakt de gemeente niet schoon.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.s-hertogenbosch.
nl/dieren. Hier staan alle hondenvoorzieningen per
wijk in kaart. Of via Meldpunt Schoon, Heel en Veilig:
tel. (073) 615 55 55 of maak een melding via de
Buiten Beter App.

Meldpunt Schoon, Heel en Veilig:
een prima service van de gemeente
Bij het Meldpunt Schoon, Heel en Veilig kunt u melden, wanneer u iets signaleert, waarvan u vindt dat
er door de gemeente iets aan gedaan kan en moet
worden.
Onze ervaring is dat het Meldpunt goed werkt !!!
Bij het Meldpunt meldt u onder meer:
• losliggende stoeptegels
• een kapotte lantaarnpaal
• zwerfvuil
• hondenoverlast
• illegale stort
• verstopte straatputten `
• vernielingen aan speeltoestellen en
• (verkeers)paaltjes
• graffiti
• doodgereden dieren
• watervervuiling
• stank- en geluidsoverlast van bedrijven
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U vindt deze informatie ook op de website van de
gemeente: www.denbosch.nl
Voor uw melding kunt U bellen naar 073-6155555 of
mailen naar:
wijkbeheerrosmalen@s-hertogenbosch.nl
Heeft u zeer dringende klachten buiten kantooruren? Dan kunt u terecht bij:
• Meldkamer van Stadstoezicht tot 23.00 uur:
tel.: (073) 615 55 55 (optie 7)
• Meldkamer van de politie: tel.: 0900-8844
(u betaalt hiervoor lokaal tarief)
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Rosmalen verdient een mooi en goed centrum
In het centrum van Rosmalen is de afgelopen
maanden veel veranderd. Vooral veel gesloopt. Zo
is het oude pand van ‘de Kep’ (later ‘de Bierelier’)
verdwenen en ook het oude pand van Pennings tegenover de Kentering. Iets verderop is het pand van
de snackbar omgegaan en het pand waar voorheen
een bloemenzaak gevestigd was.
Dit alles als voorbereiding op het nieuw te bouwen
centrum, zodat Rosmalen weer een uitstraling krijgt
die het verdient.

Gelukkig is deze brief en de inhoud door wethouder
Logister serieus genomen en heeft hij in de klankbordgroep van maandag 15 juni het voorzitterschap
op zich genomen en iedereen gevraagd te melden
wat er niet goed gaat in de klankbordgroep. De wethouder heeft toegezegd dat er een onafhankelijk
voorzitter komt, die gaat zorgen voor duidelijke afspraken die worden nagekomen. De klankbordgroep
nieuwe stijl komt in september voor het eerst weer
bij elkaar.

Klankbordgroep
Nadat eind vorig jaar de besluitvorming op gemeentelijk niveau geregeld was, is er een zogenaamde
klankbordgroep samengesteld door de gemeente
’s-Hertogenbosch. Die groep bestaat uit winkeliers,
leden uit het centrummanagement, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaar, wijkmanager, projectleiding
en stedenbouwkundige gemeente ’s-Hertogenbosch,
voorzitter bewonersradenoverleg Rosmalen, lid van
wijkraad ’t Ven en drie leden van onze Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg. Kortom, een goede
vertegenwoordiging van iedereen die hierbij betrokken is.
In deze klankbordgroep is niet alles goed verlopen:
zaken kwamen niet aanbod, afspraken over overzichten van huidige leegstand en te verwachten
leegstand werden, zoals was afgesproken, niet actueel bijgehouden en als Wijkraad werd onze inbreng
niet serieus genomen. Daarom hebben we een brief
geschreven naar alle gemeenteraadsleden. Ook
het centrummanagement stond achter de brief van
de Wijkraad. De gemeenteraad controleert het beleid dat door burgemeesters en wethouders wordt
gemaakt. De complete brief vindt u terug op de site
van de Wijkraad. Hierover hebt u ook in het Brabants
Dagblad kunnen lezen.

Huidige stand van zaken
Zoals u al in de krant hebt kunnen lezen zijn er nu
twee beroepsprocedures gestart. Eén vanuit een
groep winkeliers. Hun grootste zorg is het leeg komen van panden aan de noordkant van het centrum.
Als straks de nieuwbouw klaar is en in ieder geval 3
grote winkels verhuizen (Jumbo, Kruidvat en Hema),
zal de noordkant veel minder aantrekkelijk zijn voor
de consument om daar te winkelen en is de zorg dat
er nog meer leegstand zal volgen. Voor deze groep
winkeliers een reden om beroep aan te tekenen tegen het nieuwe plan.
Het andere beroep komt van een groep vastgoedeigenaren. Ook zij delen de zorg over de leegstand die
kan gaan ontstaan. Daarnaast twijfelen zij ook over
de hoeveelheid vierkante meters dat bijgebouwd zal
worden. Naar hun mening is dat veel te hoog en is
Rosmalen te klein voor zoveel winkels. Er worden
immers steeds meer aankopen gedaan via internet
en het huidige plan is uit 2003, dat is inmiddels 12
jaar oud. Men vindt het niet verstandig om een 12
jaar uit plan uit te voeren in de huidige tijd met de
huidige kennis over wat de consument wil.
Naast de twee beroepsprocedures wordt er ook nog
een zogenaamde civiele procedure gestart. We
proberen hier eenvoudig uit te leggen wat die inhoudt. Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft extra geld
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vrij gemaakt om het centrumplan te kunnen bouwen.
Daarvoor heeft de gemeente de panden (die inmiddels zijn gesloopt) van de projectontwikkelaar Forum
Invest gekocht voor 9 mln euro. De gemeente zal
ook zorgen voor het schoonmaken van de bouwgrond en het zogenaamde bouwrijpmaken van de
grond (die kosten zijn zo’n 3 mln euro). Forum Invest
koopt daarna de grond terug voor ruim 2 mln euro.
De gemeente geeft daarmee 10 mln euro uit om het
centrumplan te kunnen realiseren. De projectontwikkelaar Forum Invest heeft een voordeel, omdat zij
niet alle kosten (slopen, bouwrijpmaken en grondsanering) dragen. Forum Invest had zonder de bijdrage van de gemeente niet willen investeren. De groep
die hierover een civiele procedure start, vindt die bijdrage niet terecht en oneerlijk. Zij stellen dat er gemeenschapsgeld gebruikt wordt voor een commercieel project. Dat kan gezien worden als staatssteun,
zo vindt de groep. Forum Invest wordt bevoordeeld
en de winkeliers en vastgoedeigenaren worden benadeeld. De weerstand die ontstaat, is reden voor de
groep om een civiele procedure te starten.

Hoe verder
De rechter heeft inmiddels aangegeven dat de beroepsprocedures in oktober 2015 op de agenda
staan. Tot die tijd wordt er wel verder gegaan met
slopen en voorbereiden van de grond om te bouwen,
maar wordt er zeker nog niet gebouwd.
Wethouder Logister heeft in de laatste klankbordgroep beloofd dat er bijvoorbeeld geen bomen gekapt zullen worden, voordat duidelijk is of er gebouwd
mag worden en wat de rechter van de ingediende
beroepen vindt.
Wachten
Dat betekent dat we nog mogen wachten. Er zullen
op de hekwerken nog doeken met foto’s uit het archief van de Heemkundekring worden geplaatst. U
kunt die foto’s zien op de bouwhekken tegenover de
Kentering. Die komen er dus ook verderop richting
de Driesprong.
Via onze site www.wijkraadrosmalencentrum.nl zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wist u dat:
•

Er iedere donderdag van 12.00 uur tot 17.00 uur een weekmarkt is op de Driesprong.

•

Het dan op donderdag van 10.00 uur tot 19.00 uur verboden is te (brom)fietsen over de Driesprong,
volgens artikel 2.20 van de APV (= Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeente.

•

U een bekeuring kunt krijgen, als u toch (brom)fietst over de Driesprong tijdens de weekmarkt.

•

Van zaterdag 1 augustus tot en met woensdag 5 augustus weer de jaarlijkse kermis plaatsvindt op het
Gildeplein en omgeving.

•

Op zondag 13 september weer het jaarlijkse Komfestival zal plaatsvinden in het centrum van Rosmalen. De (meeste) winkels zullen dan open zijn van 11.00 uur tot 17.00 uur.

•

De intocht van Sint Nicolaas op zondag 22 november plaatsvindt op de Driesprong. De winkels in het
centrum zullen dan open zijn van 12.00 uur tot 17.00 uur.

•

Er op iedere eerste zondag van de maand van 14.00 uur tot 17.00 uur er een senioren contactmiddag
is in het HEVO Seniorencentrum de “Ontmoeting”, Tulpstraat 2-4 in Rosmalen. Voor informatie kunt u
bellen met
Jenny van Rooij: 5213732. U bent van harte welkom. Zie ook op website@hevorosmalen.nl
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•

Er ook elke maand in andere Seniorencentra, zoals Het Groote Hart aan de Deltalaan, Ons Trefpunt in
Maliskamp, Sportkantine Kruisstraat en Kerkzaal

•

Laurentius, seniorencontact-middagen worden georganiseerd. Iedere senior in Rosmalen is bij deze
middagen welkom voor een gezellig praatje, spelletje of een drankje.

•

U de data van deze seniorencontact-middagen elke week kunt vinden in de Rosbode, waarin ook de
contactpersonen staan genoemd.

•

Het HEVO seniorencentrum de Ontmoeting van 18 juli tot en met 30 augustus gesloten is vanwege
vakantie.

•

De Ontmoeting in de vakantieperiode echter wel open is van 20 juli tot 7 augustus van 13.00 uur tot
17.00 uur vanwege de Zomerschool activiteiten.

•

Er één keer in de maand in de Annenborch (De Hoef 100, Rosmalen) een Danscafé is. Het restaurant
wordt dan veranderd in een danszaal.

•

Er dan ‘gouwe ouwe krakers’ van weleer, van meezingers tot tranentrekkers, worden gespeeld en dat
er natuurlijk mag worden gedanst. Deelname is gratis.

•

Informatie bij Marina Rademaker, coördinator activiteiten: 073-8519600 of
m.rademaker@annenborch.nl

•

Perron-3 op zaterdag 10 oktober een Open Dag houdt. Houdt u de lokale weekbladen in de gaten voor
het programma van de Open Dag.

•

Het bestuur van Stichting Gedachteniskapel Rosmalen dringend op zoek is naar nieuwe bestuursleden:
een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

•

Geïnteresseerden kunnen zich melden via infovennehof@gmail.com

•

“Student aan huis” een speciale service is, waarbij studenten bij mensen thuis tegen een vriendelijke
prijs – computerhulp kunnen bieden. Meer informatie vindt u op de website: www.studentaanhuis.nl en
voor hulp kunt u een afspraak maken via telefoon: 0900-2001212

•

Onze wijken Centrum en Hondsberg al enkele jaren 30 km zonegebieden zijn. Dat betekent dat de
maximumsnelheid in deze wijken 30 km is en dat de verkeersregels voor elke weggebruiker gelijk zijn.
Helaas worden die verkeersregels nog al eens door eigen wijkbewoners overtreden, waardoor er regelmatig vervelende verkeerssituaties of zelfs ongelukken ontstaan.

•

De Dierenwei Geitenbrij, gelegen langs het spoor, nog steeds vrijwilligers zoekt voor het vele werk dat
moet worden gedaan en ook dringend behoefte heeft aan sponsoren.

•

U altijd en wel direct naar de politie moet bellen: 0900-8844, indien u overlast ervaart, bijvoorbeeld van
jongeren. Doet u dit niet, dan is/wordt de overlastplek niet bekend bij de politie en het jongerenwerk
van Divers.

•

U bij klachten in de openbare ruimte, zoals over geluidoverlast, over parkeren, over hondenpoep, of
over een ander milieuprobleem niet alleen Meldpunt Schoon, Heel en Veilig kunt bellen (073-6155555),
maar ook altijd een e-mail kunt sturen over de klacht naar Henri Holtz, coördinator van Stadstoezicht:
h.holtz@s-hertogenbosch.nl
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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 		

5218508

Schoolstraat 26 		

5216929

Wil Coppelmans 		

Schoolstraat 18b 		

5218971

Theo Schonenberg 		

Koningstraat 24 		

Adriënne Hazenberg 		

Weth Noppenlaan 1

Lydia Langeraap 		

Weth Noppenlaan 23

Jean van Rossum 		

Deken Fritsenstraat 64

Rob van Esch			

Cerberusstraat 60

Wijkmanager 			

Marie Louise Claessens

Secretaris:
Toon Smetsers 			
penningmeester:

6155621

			
Wijkteamleider 			Wil Klerks 				6153109
Theo Gevers 			

0900 8844

Milieupolitie ’s Hertogenbosch 					

615 52 16

Buurtcoördinator politie

Milieuklachten 								681 28 21
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig 				

615 55 55

Afvalstoffendienst 							

628 05 00

Wijkplein Rosmalen 							615 30 00
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