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Welkom van de voorzitter
Voor u ligt de achttiende editie van " Kernmaggezien", het wijkblad van de Wijkraad
Rosmalen Centrum en Hondsberg . Het vorige
wijkblad was van november 2012. Dit is dus het
eerste wijkblad in 2013, dat we huis aan huis in
ons wijkraadgebied verspreiden. We hebben een
aantal leuke reacties van wijkbewoners gehad op
het nieuwe formaat en kleurendruk van onze twee
wijkbladen in 2012.

meerdere wijkraadgebieden overstijgen . Aan dit
overleg nemen per wijkraad twee personen deel ,
enkele bewoners en enkele personen van
instanties, zoals Politie, Divers en Kleine Meierij.
Verder zit de Wijkraad in de zogenaamde
Horecakwaliteitskring (HKK) omdat een deel van
het centrum van Rosmalen net als de Binnenstad
van Den Bosch Horeca-concentratiegebied is. In
dit overleg worden horecagerelateerde zaken
besproken en voorbereid .

Vragen
Komt u de Wijkraad versterken?
In dit wijkblad brengen wij u weer op de hoogte van
wat de Wijkraad zo al doet en waar wij bij betrokken
zijn om de leefbaarheid in onze wijken Centrum en
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 dan kunt u
contact opnemen met mij. Mijn telefoonnummer
staat achter in dit blad . Ook kunt u naarde Wijkraad
een e-mail sturen met uw vragen. Wij zullen ervoor
zorgen dat er snel op een e-mail wordt gereageerd.
U kunt uw vragen of signalen ook kwijt en
bespreken tijdens ons maandelijks inloopspreekuur op de tweede maandag van de maand
vanaf 19.00 uur in de foyer van Perron-3.

Begin 2013 bestaat onze Wijkraad uit acht actieve
(bestuurs- )Ieden. Nog steeds kunnen we
versterking van de Wijkraad gebruiken om actief
onderwerpen op te pakken , zoals problematische
verkeerssituaties, schoon houden en verbeteren
van de openbare ruimte, jongerenoverlast,
bouwsituaties, verbeteren ouderenvoorzieningen
en ga zo maar door.
Hebt u interesse om u actief in te zetten voor de
leefbaarheid
van
uw
eigen
woonen
leefomgeving , dan kunt u mij bellen of een e-mail
sturen. Wij kunnen uw inzet goed gebruiken.
Ik wens u veel leesplezier met deze achttiende
editie van "Kernmaggezien " !!

De Wijkraad en externe overleggen
Buiten haar eigen wijkraadgebied praat en denkt
de Wijkraad ook mee in enkele overlegorganen en
probeert daarin , zover nodig en mogelijk, haar
invloed uit te oefenen .
De Wijkraad neemt deel aan het Bewonersradenoverleg Den Bosch . Dat komt een keer per
kwartaal bij elkaar met als voorzitter wethouder
Ruud Schouten (voorheen wethouder Bart
Eigeman). Aan dit overleg nemen alle wijkraden/
bewonersraden van geheel Den Bosch deel en
worden
beleidsonderwerpen
en
andere
onderwerpen , die wijkraden aangaan , besproken.
Ook is de Wijkraad lid van het Bewonersradenoverleg Rosmalen (BWROR), dat sinds twee
jaar functioneert en eens in de twee maanden
bijeenkomt. In dit overleg worden onderwerpen
besproken die geheel Rosmalen aangaan of die

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Willem Hoogenberk, voorzitter
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De Apotheek voor Rosmalen
Bij Apotheek Rosmalen staat kwaliteit van leven voorop en u - als onze klant - centraal.
Een goede begeleiding en optimale service vormen de leidraad in onze zorgverlening.

Oude baan 9 • Tel (073) 521 4459 • Fax (073) 521 72 61 • info@apotheekrosmalen.nl • www.apotheekrosmalen.nl

Het adres
voorde
betere
badkamer

Buurt Informatie Netwerk (BIN)
Rosmalen Noord en Zuid nu nóg veiliger!
Is er wel eens bij u of in uw omgeving ingebroken?
Of zijn er auto's gestolen of beschadigd? Dat zijn
heel vervelende dingen. Iedereen wil zich veilig
voelen , zeker in de buurt waar men woont en leeft.
U kunt daar zelf een rol in spelen . Samen met uw
buurtgenoten werkt u aan een veilige en sociale
buurt. U verhoogt het gevoel van veiligheid en helpt
misdaden te voorkomen . Een veilige leefomgeving
is voor iedereen van belang!
Welnu , het is zover! Ook de bewoners van
Rosmalen Noord en Zuid kunnen vanaf nu de
veiligheid in hun woonwijk op de voet volgen . Zijn
er dingen in dit verband die uw aandacht vragen ,
u wordt er direct van op de hoogte gebracht!
Voor wie is het bestemd?

Deze service, die al in verschillende wijken van
onze gemeente succesvol is geïntroduceerd , is nu
ook beschikbaar voor de bewoners van Rosmalen
Noord en Zuid . Daaronder vallen de wijken :
Rosmalen-Centrum , Hondsberg, 't Ven , De
Overlaet, Sparrenburg, Molenhoek, Kruisstraat en
Maliskamp. Hoe meer deelnemers, hoe beter het
is voor de veiligheid in uw wijk!
Wat houdt het in?

Het Buurt Informatie Netwerk - kortweg BIN - is
een samenwerkingsverband tussen bewoners,
politie (uw wijkagent) en onze gemeente. Via email wordt u op de hoogte gehouden van zaken
die direct met de veiligheid en leefbaarheid in uw
wijk te maken hebben. Signaleert u verdachte
zaken dan kunt u dat meteen via de mail
terugkoppelen .

BIN is bestemd voor burgers die mee willen werken
aan een veilige en leefbare buurt. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van BIN-coördinatoren (afgekort:
BINCO's). Deze BINCO 's hebben een belangrijke
taak. Zij zijn de verbinding tussen de politie en de
aangesloten BIN-leden. De BINCO ontvangt de
berichten van de wijkagent en plaatst deze op het
netwerk en vice versa .
De BINCO is een vrijwilliger met een groot hart
voor veiligheid en leefbaarheid. De BINCO krijgt
een opleiding.
In Rosmalen zijn we op zoek naar meerdere
mensen voor deze functie . Bent u enthousiast
geworden en overweegt u zich in te zetten als
BINCO?
Neem contact op met één van de wijkagenten in
Rosmalen :
Theo Gevers :
theo.gevers@brabant-noord .politie .nl
Bart Janssen:
bart.janssen@brabant-noord .politie .nl
Uw privacy staat bij dit systeem voorop. Uw
mailadres blijft anoniem voor andere BIN-leden en
voor partijen die de informatie aanleveren en
versturen.
Op de site www.bindb.nl staat nog eens precies
uitgelegd hoe het werkt, en hoe u zich aan kunt
melden . Simpel , snel. Doen!!

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Dent10 tandheelkundig centrum in
voormalige apotheek aan de Raadhuisstraat
Enkele maanden geleden is gestart met de
verbouw van de voormalige apotheekruimte in het
Gezondheidscentrum aan de Raadhuisstraat tot
"Dent10 tandheelkundig centrum" . Per 1 mei jl.
heeft tandarts Angien van 't Hoog samen met zijn
collegae tandartsen Pasteuning en Spierings het
pand aan de Raadhuisstraat 6a betrokken.

Dent 1~ ~
tandheelkundig

Naast deze drie tandartsen sluiten ook de
tandartsen Nguyen , Strooband en Huberts en de
mondhygiënisten 't Hoog en Lemmens zich aan bij
het team van Dent10 .
Dent10 kan in het nieuwe pand naast de reguliere
tandheelkundige zorg, specialistische behandelingen aanbieden zoals, orthodontie (beugelbehandelingen ),
parodontologie
(tandvleesproblematiek), implantologie, endodontologie
(wortelkanaalbehandelingen)
en
prothetiek
(kunstgebitten ).
Het team van Dent10 biedt vanaf 1 mei 2013
volledige tandheelkundige zorg onder één dak.
Meer informatie over de nieuwe tandartspraktijk
kunt u vinden op de website: www.dent10.nl

Angien van 't Hoog had de afgelopen jaren al zijn
praktijk boven de voormalige apotheek. Tandarts
Pasteuning heeft meer dan 10 jaar praktijkervaring
en is als tandartsdocent verbonden geweest aan
de tandheelkundige faculteit van het UMC St.
Radboud in Nijmegen. Tandarts Spierings heeft
een solopraktijk gehad in Rosmalen.
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"Ik start met afvallen"
Afvalstoffendienst start campagne
Op 14 oktober 2012 is de Afvalstoffendienst van
de gemeente 's-Hertogenbosch gestart met een
nieuwe campagne " Ik start met afvallen ". In de
grijze container en (semi-)ondergrondse container
zit namelijk nog zeer veel afval dat prima opnieuw
gebruikt kan worden . Maar dan moet het wel goed
gescheiden zijn .
Met deze campagne laat de Afvalstoffendienst u
zien hoe u bewuster met afval om kunt gaan . Kijk
eens goed naar het afval dat u in de grijze container
gooit. Haal het glas, papier, kunststof, tuinafval en
gevaarlijk afval er eens uit. En kijk wat u dan
overhoudt.
Tijdens de campagne wordt er steeds een
afvalstroom , bijvoorbeeld textiel , elektronische
apparaten of papier uitgelicht. Deze wordt onder
de aandacht gebracht door een te dikke container,
die symbool staat voor de campagne. De container
geeft tips hoe inwoners ervoor kunnen zorgen dat
hun container gewicht verliest.
Staatssecretaris Atsma wil dat alle gemeenten in
2015 65% van het huishoudelijk afval gescheiden
aanbieden . Inwoners van de gemeente
's-Hertogenbosch scheiden op dit moment nog
maar 53%.
Papier hoort ook niet thuis in de grijze container!!

We gebruiken dagelijks veel papier in alle soorten
en maten en vormen . Als we dat van alle
Nederlandse huishoudens en bedrijven bij elkaar
optellen , komt dat neer op ruim 1 miljard kilo
papier- en kartonverpakkingen per jaar. Het
grootste deel daarvan zamelen we apart in , maar
gemiddeld bevat het restafval in de container nog
zo 'n 12% oud papier en karton ; dit komt neer op
zo 'n 70 kilo per huishouden per jaar. Zonde , want
oud papier kan wel tot zes keer opnieuw worden
gebruikt. Tenminste, als het apart wordt
ingezameld . Dat doet de Afvalstoffendienst
eenmaal per vier weken huis aan huis. Het
recyclen van papier zorgt er bijvoorbeeld voor dat
er minder bomen gekapt hoeven te worden en dat
is beter voor het milieu en dus ook voor ons.
Omdat circa 12% van het restafval in de gemeente
Den Bosch bestaat uit oud papier of karton , is de
Afvalstoffendienst benieuwd wat de reden hiervan
is.

Weten de bewoners niet dat en hoe we papier
gescheiden inzamelen? Om antwoord op deze
vragen te kunnen krijgen , heeft de Afvalstoffendienst begin dit jaar een bewonersonderzoek papier gehouden door middel van een
enquête onder 700 bewoners. De uitkomsten van
dit onderzoek hebt u kunnen lezen in De Bossche
Omroep van 5 mei jl.
Wat mag er bij het oud papier:
• alle soorten papier zonder plastic laagje :
kranten , tijdschriften , kopieerpapier,
brochures, folders , papieren draagtassen ,
telefoongidsen , cadeau-papier, boeken ,
verpakkingspapier etc.
• enveloppen (zonder noppenfolie)
• kleine kartonnen doosjes , eierdozen en
verpakkingen van rijst, hagelslag , thee of
cosmetica
• stapels papier met hier en daar een nietje,
paper-clip of plakband
Het belangrijkste is dat het papier droog en
schoon is. Staat het kringlooplogo op het
papier? Dan kunt u de verpakking na gebruik
bij het oud papier doen .
Wat mag er niet bij het oud papier:
• behangpapier
• geplastificeerd papier, zoals foto 's of stickers
• hygiëne- en sanitairpapier, zoals tissues ,
luiers, toiletpapier, keukenrol etc.
• kartonnen verpakkingen voor vloeibaar
wasmiddel of wasverzachter
• koffiefilters
• ordners en ringbanden
• papier of karton met verf- of olieresten
• vies , vochtig of vet papier en karton, zoals pizzaen taartdozen , melk-, drank- en sappakken . De
pakken hebben vaak een plastic of aluminium
laagje aan de binnenkant waardoor het niet
mogelijk is deze te recyclen .

Houdt mededelingen over de campagne van de
Afvalstoffendienst in de gaten in de Bossche
Omroep of kijk voor meer informatie op
www.afvalstoffendienst.nl

Wij kraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Postbus 364
5240Aj Rosmalen

u w partner; n zonnepanelen

T 073-8222157
M 06-41454444

II
SCHOENEN
Dorpsstraat 28, Rosmalen
073-5214040
www.harlekinorosmalen.nl

Dorpsstraat 33

<I <cci1::i
BRILLEN & LENZEN

De Opticien met oog voor uw identiteit.
Voor brillen, zonnebrillen en contactlenzen
Catelijnen 14

5241 CW ROSMALEN 073 888 8373
www.kiikeensrosmalen.nl

Seniorenvereniging HEVO Rosmalen in kaart
De
Seniorenvereniging
HEVO
Rosmalen
behartigt al meer dan 60 jaar de belangen van de
senioren in Rosmalen . Met ruim 2.250 leden
behoort de vereniging tot de grootste van
Rosmalen . Vaak wordt gevraagd waar de naam
HEVO voor staat. HEVO betekent: ( H )
ulpverlening , ( E ) ducatie, ( V ) oorlichting en ( 0 )
ntspanning/ontmoeting . Met deze woorden geven
we uitdrukking aan de ambities en activiteiten van
de vereniging .
Hulpverlening vindt onder meer plaats door de
ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen. Zij
staan de senioren bij in de wirwar van formulieren
en regelingen. Educatie krijgt vorm in lezingen ,
cursussen en films. Voorlichting geschiedt door
lezingen over wonen , welzijn en zorg voor
senioren. En door publicaties in de media. Als het
gaat om ontspanning heeft de HEVO naam en
faam verworven met het organiseren van vele
activiteiten voor senioren . Van wandelen , fietsen ,
yoga , tai chi , zumba, sport 55+ , line dance, volksen stijldansen en jeu de boules bij het Steunpunt
tot onder meer bridge, biljarten , toneel , muziek en
zang . Jaarlijks worden circa 10 dagtochten
georganiseerd , inclusief een buitenlandse reis .

vrijwilligerswerk onderkend. De overheden doen
dan ook een steeds indringender beroep op
senioren-organisaties om inhoudelijk bij te dragen
in deze belangenbehartiging voor senioren .
Samen met de welzijns- en zorgorganisaties gaat
de HEVO deze verantwoordelijkheid invulling
geven in het Zorgzaam Netwerk Rosmalen. Op
basis van de interesses en behoeften van de
senioren organiseert de HEVO contactmiddagen
in alle wijken van Rosmalen , waar senioren elkaar
kunnen
ontmoeten ,
kunnen
kaarten ,
bloemschikken of anderszins waar hun
belangstelling ligt. De HEVO organiseert deze
contactmiddagen samen met de aanwezige
welzijnsorganisaties en binnen de bestaande
voorzieningen in de wijk. Met het Steunpunt van
Meeuwenhof wordt samenwerking gezocht.
In De Ontmoeting aan de Tulpstraat wordt iedere
zondagmiddag een inloop voor senioren
georganiseerd . In de komende maanden worden
de interesses en behoeften van senioren
geïnventariseerd in samenspraak met de
wijkraden en de welzijnsorganisatie Divers. Dus
ook met de Wijkraad Rosmalen Centrum en
Hondsberg.

De meeste activiteiten worden uitgevoerd in het
nieuwe seniorencentrum in 't Ven : De Ontmoeting ,
kloppend hart van de HEVO. De ruim 35
gastvrouwen/-heren verwelkomen daar dagelijks
vele bezoekers. De gezellige ruimte nodigt uit voor
een kopje koffie/thee en contacten met
leeftijdsgenoten. Overigens weten steeds meer
jongere senioren de HEVO te vinden . Zij nemen
deel aan of organiseren zelf workshops, meestal
in de avonduren .

Het voert te ver om alle facetten van de bloeiende
en groeiende seniorenvereniging op te schrijven .
Mocht u meer willen weten over de HEVO kijk dan
eens op onze website: www.hevorosmalen .nl. En
uiteraard bent u van harte welkom in De
Ontmoeting of neemt u eens deel aan een van de
vele activiteiten voordat u beslist u aan te melden
als lid. Lid worden van de HEVO kan via de website
of door een formulier te vragen aan één van onze
gastvrouwen in De Ontmoeting.

Vanaf 50 jaar kan men lid worden van de HEVO.
Om de kosten van het lidmaatschap, € 25,- p.p.
per jaar, hoeft deelname niet uit te blijven . Te meer
niet, daar met circa 50 winkeliers in Rosmalen
kortingsafspraken zijn gemaakt voor HEVO-Ieden.
Als lid van de HEVO bent u ook lid van KBO
Brabant.

U bent van harte welkom !!
Jan Jansen , voorzitter HEVO

Een belangrijk aspect van de HEVO is de
collectieve belangenbehartiging. Nu de zorg voor
senioren onder druk staat vanwege de vergrijzing
en de teruglopende financiering wordt steeds
meer
het
belang
van
mantelzorg
en
Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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In 2013 iedere tweede maandag van de
maand
Inloopspreekuur
Wat houdt u bezig in Rosmalen Centrum & Hondsberg?

De Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg bestaat ruim 12 jaar en is de schakel tussen bewoners
van de wijk en de gemeente . Graag blijft de Wijkraad op de hoogte wat er in de wijk speelt. Er is altijd
de mogelijkheid om contact op te nemen met de leden van de Wijkraad. In januari van 2011 is de
wijkraad gestart met een inloopspreekuur in Perron-3 op iedere tweede maandag van de maand.
In 2013 zijn er spreekuren op maandag 9 september, 14 oktober,11 november en 9 december.

Behalve dat de Wijkraad haar oren en ogen open houdt, wil zij graag van de bewoners van de wijken
Rosmalen Centrum en Hondsberg horen wat er speelt in uw straat, wat houdt u bezig , waar stoort u
zich aan , wat zou u graag anders zien , welke goede plannen heeft u?

Noteer in uw agenda:
2e maandag van de maand 19.00- 19.30 uur in Perron-3, inloopspreekuur
De koffie staat klaar
Voor vragen kunt u bellen met Willem Hoogenberk 5218508 of een mail sturen naar
wijkraadrosmalencentrum@gmail .com.
Kijk ook eens op onze website :
www.wijkraadrosmalencentrum.nl
Sinds enige maanden houden ook de wijkraden Molenhoek en Sparrenburg op dezelfde tijden
spreekuur in Perron-3 .

Iedere tweede maandag van de maand

Inloopspreekuur
in foyer van Perron-3 van 19.00 tot 19.30 uur

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Gemeente bezuinigt op beheer en
onderhoud openbaar groen
De gemeente moet bezuinigen op het beheer en
onderhoud van het openbaar groen. In 2011 heeft
de gemeenteraad besloten om op het onderhoud
van het groen te bezuinigen . In 2012 zijn al de helft
van de plantenbakken met eenjarige perkplanten
verdwenen.
"Onderhoud van groen , zoals heesters , hagen,
vaste en eenjarige planten is duur. Als we een deel
van deze plantvakken inzaaien met gras,
bezuinigen we op het jaarlijkse onderhoud . In 2013
willen we daarom op diverse plaatsen plantvakken
rooien en met gras inzaaien" zo schrijft de
gemeente in brieven aan omwonende bewoners
die het aangaat.

worden dan tussen bewoners en gemeente
vastgelegd in een overeenkomst.

Verder schrijft de gemeente in haar brieven aan
bewoners, dat de plantvakken in de buurt zijn
bekeken; er is gelet op de kosten van onderhoud,
de staat van het plantvak, de groenstructuur en de
mogelijkheden om het onderhoud uit te geven aan
de bewoners. Deze verandering naar gras heeft
invloed op uw woonomgeving, zo schrijft de
gemeente.

In ons wijkraadgebied wil de gemeente ook de
volgende groenstroken met gras inzaaien:

Maar bewoners kunnen ook zelf in actie komen .
Bewoners kunnen , net als bij de bloemtorens,
afspraken maken met de gemeente om de
plantvakken zelf te onderhouden.
Deze
burgerparticipatie, initiatieven vanuit de bewoners
om de plantvakken in de huidige staat te behouden
of eventueel nog fraaier te maken , juicht de
gemeente toe . Het onderhoud door bewoners
bestaat dan uit het regelmatig verwijderen van
onkruid, zwerfvuil en blad. Afspraken en regels

Zo is er op 14 mei een brief gegaan naar de
bewoners van de Lambertusterp en omgeving. De
gemeente wil hier het groen voor de
appartementen , dat nu is ingezaaid met lage
heesters, inzaaien met gras.
Als er geen belangstelling is vanuit de bewoners
om het onderhoud van het plantvak te gaan doen,
gaat de gemeente in de loop van het jaar gras
inzaaien. De bewoners worden dan op de hoogte
gebracht van de werkzaamheden.

- de groenstrook aan de westkant van het
Gildeplein, langs de Burg. Woltersstraat
- de groenstroken langs de appartementen
complexen aan de Rodenborchweg tegenover
de Markt
- de groenstroken in de Wethouder van der
Valkstraat
- de groenstrookjes in de Korte van Meeuwenstraat
De Wijkraad weet op dit moment niet of er
bewonersinitiatieven bij de gemeente zijn gemeld.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Bouwbedriif
Timmers BV

Vakmensen
in de bouv#

Heikampweg 6
5249 JX Rosmalen
T (073) 521 90 14
F (073) 521 25 13
info@bouwbedrijftimmers.nl
www.bouwbedrijftimmers.nl

Wijkschoonmaakdag april 2013
Op zaterdag 13 april vond weer de jaarlijkse
Wijkschoonmaakdag van de Wijkraad plaats. Wij
organiseren deze dag al weer voor de vierde keer
in het voorjaar in een heel prettige samenwerking
met de afdeling Realisatie en Beheer Openbare
Ruimte (RBOR) van de gemeente. De dag is
vooral bedoeld om samen met wijkbewoners
zwerfvuil op te ruimen in onze buurten Centrum
en Hondsberg .
Een 30-tal bewoners (waaronder een aantal
kinderen) hebben belangeloos een deel van de
zaterdagochtend besteed om met een plastic zak
en een grijper zwerfafval uit struiken, plantsoenen ,
trottoirs en straten te verwijderen.
Rond 12.00 uur werden zij beloond met een zak
frites , kroketten, frikadellen en frisdrank.

De gemeente stelde daar, evenals vorige jaren ,
een tegenprestatie tegenover.
Op vastgestelde tijdstippen konden op drie
locaties in onze wijk overtollig meubilair, planken ,
oude matrassen en wat je verder zoal kunt
verzinnen , worden afgeleverd in de door de
gemeente ter beschikking gestelde kraakwagen .
Onze
wijkbewoners
hebben
daar weer
ruimschoots gebruik van gemaakt.

Verder gaat de gemeente weer een aantal
reparaties verrichten in de openbare ruimte in
onze buurten Centrum en Hondsberg .
Een dag eerder, op vrijdag 12 april , hadden 29
kinderen van de groepen 7 en 8 van basisschool
Den Krommenhoek ook al met veel enthousiasme,
getooid met oranje hesjes, een plastic zak en een
grijper een deel van de buurt Hondsberg
schoongemaakt.

Arjan van den Bosch , gemeente 's-Hertogenbosch ,
legt uit wat er kan worden schoongemaakt

Ondanks dat de opkomst van wijkbewoners
kleiner was dan vorig jaar, kunnen wij toch weer
spreken van een geslaagde Wijkschoonmaakdag.
Wij danken de Afdeling RBOR van de gemeente
voor de fijne samenwerking , maar vooral danken
wij de wijkbewoners en hun kinderen en de
kinderen van basisschool Den Krommenhoek
voor hun inzet.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Oplaadpunten voor elektrische
auto's in Rosmalen
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft eind 2012
besloten om een pilot uit te voeren om enkele
openbare parkeerplaatsen te reserveren voor het
opladen van elektrische voertuigen. Tijdens deze
pilot wordt het gebruik van de oplaad punten ,
alsmede de ambities en ontwikkelingen op het
gebied van elektrisch vervoer onderzocht. Na
afloop vindt een evaluatie plaats.
De gemeente heeft een aantal openbare
parkeerplaatsen aangewezen en laten inrichten
als oplaad punt voor een elektrisch voertuig.
In Rosmalen rijden er al minstens een tiental
elektrische auto 's rond . Daarom zijn ook in
Rosmalen inmiddels enkele parkeerplaatsen als
oplaadpunt ingericht:
- Sluiskeshoeven ter hoogte van nummer 20
- Pastoriestraat naast nummer 31
- Allegroweg ter hoogte van nummer 2
- Deltapark tegenover nummer 3

Voor inhoudelijke vragen over de pilot en over de
oplaad punten kunt u terecht bij J. Willems van de
afdeling Milieu : 073-6155155 of mail naar
j .willems@s-hertogenbosch.nl

De Hooghe Raedt nadert voltooiing bouw
De bouw van het appartementencomplex De Hooghe Raedt, dat op dit moment wordt gebouwd
op de hoek Hoogstraat- Raadhuisstraat, zal begin september worden afgerond. De Hooghe Raedt
zal 11 appartementen omvatten en 575 m2 commerciële ruimten (vooral bedoeld voor winkels) op
de begane grond .
Alle appartementen zijn verkocht. Bouwbedrijf Timmers laat weten dat medio september de
oplevering zal plaatsvinden . Naar verwachting zullen dit jaar ook alle commerciële ruimten door
winkels in gebruik worden genomen. Welke winkels dat zullen zijn , kunnen wij u op dit moment
nog niet melden.
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Wijkschouw. het aanzien van de wijk
op 27 maart 2013
De Wijkraad houdt elk jaar in maart, enkele weken
voor de jaarlijkse Wijkschoonmaakdag in april,
samen met iemand van de afdeling Realisatie en
Beheer Openbare Ruimte (RBOR) van de
gemeente een wijkschouw door een deel van haar
wijkraadgebied .
Op 27 maart 2013 hielden Wil Coppelmans van de
Wijkraad en Arjan van den Bosch van RBOR van
de gemeente die wijkschouw om te zien hoe de
openbare ruimte van de wijk er bij staat.
In maart 2012 hebben we een wijkschouw
gehouden in de Hondsberg , ten oosten van de
Rodenborchweg en Deken van Roestellaan. Dit
jaar hebben we alleen gekeken naar de kant ten
westen van genoemde straten , tot aan de
Venstraat en Striensestraat in het noorden.

De algemene staat van (dit deel van) ons
wijkraadgebied krijgt van beide schouwers een
dikke voldoende . Op dat moment was de
gemeente weliswaar druk doende, door (vooral)
medewerkers van de Weener-groep , om de
perken met struiken met de voorjaarsbeurt op orde
te brengen. Dit betekent vooral blad en onkruid
verwijderen. Dus de struiken schoon zetten .
We hebben vooral gelet op zaken als ongelijke
tegels op de trottoirs , meestal door worteldruk van
bomen, scheve palen van verkeersborden ,
grensproblemen door overgroeiende struiken van
particulieren
over
gemeentegrenzen ,
scheefstaande
(omgereden!)
paaltjes
bij
parkeervakken , graffiti op allerlei kasten van
nutsvoorzieningen etc. etc.

Vooral te noemen zijn tegel- en klinkergaten en
bulten in de Stationsstraat, Burg Woltersstraat,
voornamelijk door worteldruk van bomen en in de
Burg . Nieuwenhuizenstraat voornamelijk door
slecht liggende klinkers .
Van de (lijst van) bevindingen heeft Arjan van den
Bosch een rapport opgemaakt. Met behulp van dat
rapport zal de gemeente de geconstateerde
manco's op korte termijn in orde maken , zodat
onze wijk er weer optimaal uit komt te zien .

Meldpunt Openbare Ruimte (MOR)
een prima service van de gemeente
U kunt bij MOR ook terecht voor: losliggende
stoep-tegels, een kapotte lantaarnpaal , hondenoverlast, illegale stort, verstopte straatputten ,
watervervuiling of stank- en geluidsoverlast van
bedrijven .

MEL

PUN

Bij het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR) kunt u
melden, wanneer u iets signaleert in de openbare
ruimte , waarvan u vindt dat er door de gemeente
iets aan gedaan kan en moet worden . Heeft u last
van zwerfvuil of te volle prullenbakken , graffiti ,
vernielingen
aan
speeltoestellen/verkeersborden, neem dan contact op met MOR.

U kunt bellen naar 073-6155555 of mailen naar
wijkbeheerrosmalen@s-hertogenbosch .nl
Ook kunt u kijken op www.s-hertogenbosch .nl en
dan op een meldingsformulier uw melding van uw
klacht over de openbare ruimte doorgeven.
Onze ervaring is dat het goed werkt !!

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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't Vosje Nét even anders!
Eetpaleis 't Vosje, bekend in Rosmalen
en omgeving , heeft er een zusje bij ...
't Vosje De Driesprong.

Eetpaleis 't Vosje

Eetpaleis 't Vosje

ROSMALEN

DE GROOTE WIELEN

Raadhuisstraat 49
0735214866

Groote Wielenlaan 391
0735225582

go@eetpaleisvosje.nl

.

.. ..
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go@eetpaleisvosje.nl
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Arnold van
Zuylen

IN TITANIUM

brood en banket
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tel. 073 521 23 SI
1
I
I Dorpsstraat 41, 5241 EA Rosmalen J
Bakker van het Rosmalens Wiel

Ontwikkelingen Annenborchlocatie Schoolstraat
In het wijkblad van november 2012 hebt u
kunnen lezen dat Hurks Vastgoedontwikkeling
de eigenaar is van de locatie aan de
Schoolstraat, waar de oude Annenborch staat.
Zij heeft de locatie verworven voor een nieuwe
ontwikkeling die past binnen de bestaande wijk
en die recht doet aan de ligging van de locatie.
Er is een marktonderzoek uitgevoerd en hieruit
is
gebleken
dat
op
deze
locatie
eengezinswoningen met een tuin prima zouden
passen. Hurks heeft hierop een concept
en
dit
woning programma
gedefinieerd
voorgelegd
aan
de
gemeente
'sHertogenbosch.
Het
voorgestelde
woningprogramma bestaat uit 40 tot 46
grondgebonden eengezinswoningen met een
tuin , voor zowel koop- als huurwoningen .
De gemeenteraad heeft eind 2012 een motie
aangenomen waarin wordt gesteld dat op deze
locatie 25% van de totale huisvesting gebouwd
moet worden voor senioren met een indicatie in
het sociale segment. Door de maatregelen die
het kabinet heeft genomen , komt de
investeringskracht van woningcorporaties in de
realisatie van sociale huurwoningen onder druk
te staan. Daarnaast zijn er belangrijke
wijzigingen gaande in de indicatiestelling van
zorgbehoevenden, waardoor het vooralsnog
onduidelijk is of de voorwaarden uit de motie
gerealiseerd kunnen worden of een gewijzigde
versie daarvan.

Hierover zijn Hurks en de gemeente nog met
elkaar in gesprek.
Totdat gestart
kan
worden
met de
sloopwerkzaamheden
blijft
de
tijdelij~e
huisvesting zoals die nu geregeld IS,
gehandhaafd. Voor zover bij Hurks bekend zijn
omwonenden blij met deze tijdelijke oplossing.
Het voorkomt leegstandproblemen zoals kraak,
het houdt de locatie "levend" en de groene
omgeving van het gebouw blijft onderhouden .
In april van dit jaar heeft een gesprek
plaatsgehad tussen Hurks en de Wijkraad. Doel
was informatie-uitwisseling en te kijken hoe we
als partijen gedurende het proces elkaar blijven
informeren en betrekken . In dit overleg is
afgesproken
dat
als
er
belangrijke
ontwikkelingen zijn , Hurks de Wijkraad hierover
informeert en zodra de planontwikkeling gereed
is, Hurks samen met de Wijkraad een
bijeenkomst organiseert om iedereen te
informeren.
Tijdens het gesprek met de Wijkraad kwam ook
de zorg van enkele omwonenden naar voren
over eventueel geplande hoogbouw. Hierover
is Hurks duidelijk geweest. De locatie lijkt
vooralsnog minder geschikt te zijn voor bouw
die hoger is dan drie bouwlagen (normale
hoogte van een woning). En een ander
uitgangspunt is dat binnen de planvorming
zoveel mogelijk bestaand groen wordt
gerespecteerd.

Zo wordt niet alleen studie gedaan naar de mate
waarin de voorwaarden haalbaar zijn , maar
wordt ook naar alternatieven gezocht.

Wij kraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Stand van zaken Centrumplan
In ons vorige wijkblad van november 2012
schreven wij dat wethouder Geert Snijders in
oktober
op
vragen
van
enkele
gemeenteraadsfracties had gereageerd dat het
college van B&W de ontwikkelaar Foruminvest
nog een maand of zes , dus tot maart 2013, de
tijd geeft om het Centrumplan, zoals dat eind
2009 is gepresenteerd , vlot te trekken.
In een bestuurlijk overleg van 25 februari 2013
tussen Forum Rosmalen BV en het
gemeentebestuur is echter geconstateerd dat
voor het Centrumplan Rosmalen , waarvoor in
2011 een Projectbesluit is genomen , geen
sprake meer is van een haalbaar en
realiseerbaar plan. Het college van B&W heeft
dit vervolgens in een uitgebreide brief van 5
maart 2013 aan de gemeenteraad meegedeeld .
B&W deelde de gemeenteraad mee dat de
samenwerkingsovereenkomst
tussen
gemeente en Forum Rosmalen is ontbonden en
dat het Centrumplan van 2009 voor een groot
deel de prullenbak in is. U hebt hierover begin
maart kunnen lezen in het Brabants Dagblad .
Echter, Forum Rosmalen heeft nog steeds veel
eigendommen in het plangebied Centrum-Zuid ,
waardoor de voortrekkersrol voor een
(kleinschaligere ) herontwikkeling van het
plangebied bij Forum ligt, zo schrijft het college
van B&W in haar brief aan de gemeenteraad .
In een persbericht van 7 maart 2013 laat Forum
Rosmalen weten dat zij een actualisering van
het Centrumplan voorstelt, dat meer tegemoet
komt
aan
de
huidige
wensen
en
marktomstandigheden. De geplande uitbreiding
wordt afgeslankt tot circa 7700 m2 commerciële
ruimten en circa 40 woningen . De ondergrondse
parkeergarage is geschrapt en wordt vervangen
door maaiveld parkeren.

Vanaf dat moment is er regelmatig overleg
geweest tussen Forum en wethouder Snijders
over het nieuwe aangepaste plan. Het Bureau
Soeters Van Eldonk is wederom ingeschakeld
voor
een
verdere
stedenbouwkundige
uitwerking van dit plan.
De gemeente is inmiddels zelf enthousiast
geworden over het nieuwe afgeslankte plan,
zoals Forum dat in de overleggen heeft
gepresenteerd. Echter, ook dit nieuwe plan voor
het (zuidelijke deel van het) centrum van
Rosmalen heeft nog een substantieel financieel
tekort. Wethouder Geert Snijders vertrouwt er
op dat hij in de overleggen van eind mei en begin
juni tot overeenstemming komt met Forum
Rosmalen. De wethouder wil voor eind juni de
gemeenteraad informeren over de laatste stand
van zaken en de verdere procedure en
procesgang.
Het college van B&W wil dan in het laatste
kwartaal van 2013 een Raadsvoorstel ter
besluitvorming in de gemeenteraad gaan
bespreken. Dan kan direct daarna de procedure
voor de omgevingsvergunning starten . De
wethouder hoopt ook voor het einde van het jaar,
samen met Forum Rosmalen, het nieuwe plan
aan de bewoners van Rosmalen te kunnen
presenteren.
AI met al zou dat kunnen betekenen dat begin
2014 de bouwwerkzaamheden voor een
afgeslankte uitbreiding van het centrum van
Rosmalen naar de zuidzijde kunnen beginnen.

Advies Wijkraad aan Foruminvest en gemeente
De Wijkraad heeft op 15 maart jl. aan Foruminvest en aan de gemeente schriftelijk een voorstel
voorgelegd met welke stedenbouwkundige en verkeerskundige uitgangspunten bij de uitwerking van
het aangepaste plan rekening gehouden zou moeten worden. De Wijkraad maakt zich al vanaf 2009
zorgen over de bereikbaarheid van het nieuwe plangebied en de daarbij passende wegenstructuur in
relatie met de parkeervoorzieningen . Wij hebben die zorgen ook regelmatig geuit. Essentieel voor de
Wijkraad is dat met dit voorstel de structurele samenhang tussen het noordelijke (bestaande) en het
zuidelijk (nieuwe) centrumgebied via (bijvoorbeeld) de Brouwerijstraat gewaarborgd wordt.
In de structuurschets hiernaast kunt u die uitgangspunten terug zien .
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Stedelijke structuur voor het stadsdeelcentrum Rosmalen met daarin bestaande en
toekomstige en voorzieningenstructuur.

• Overlaet. west

- - -- - - - -- --

Hoofduitgangspunten zijn:
- een goede bereikbaarheid vanuit de omliggende woonwijken.
- een stedelijke structuur met een hoge verblijfskwaliteit zoals de Driesprong (I ), het
Brouwerplein (11), het Raadhuisplein (III)
- een daarbij passende wegenstructuur in relatie met de parkeervoorzieningen en de
verkeersaantrekkende detailhandel zoals supermarkten en dergelijke.

Wij kraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Haarmode
Peter van Wanrooy

JeinsBarn
vanHeenum

Striensestraat 15
5241 AW Rosmalen
073 5219977

Deken Frhsensttaat63

Rosmalen Tel. 013-5213368

PETER VAN STRAALEN

Zou u ook willen adverteren in het
wijkblad Rosmalen centrum en
Hondsberg? Neem dan contact met ons
op voor meer informatie.

Stichting Wij kraad Rosmalen Centrum en Hondsberg
Schoolstraat 26
5241 VB Rosmalen
Tel:
E-mail :
Website :

voorzitter: 5218508
secretaris: 5216929
wijkraadrosmalencentrum@gmail .com
www.wijkraadrosmalencentrum.nl

Nieuwe wijkmanagers stellen zich voor

Wijkraden en bewonersinitiatieven zo goed
mogelijk ondersteunen
Vanaf 1 juni zijn Marie-Louise Claessens en
Rens Jeunink de nieuwe wijkmanagers voor
Rosmalen. 'Onze grootste uitdaging voor de
komende jaren? Wij willen de wijkraden en
bewonersinitiatieven zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren, zeker ook bij grote
projecten want er speelt nogal wat in
Rosmalen. Gelukkig blijft Rutger Janssens
onze ondersteuner in de wijk. '

Met Marie-Louise en Rens krijgt Rosmalen twee
ervaren managers. Zo'n 32 jaar geleden begon
Marie-Louise als jurist bij de afdeling Ruimtelijke
Ordening van de gemeente 's -Hertogenbosch . De
laatste jaren was ze stedelijk projectleider van het
project Schoon en Veilig . In die tijd heeft ze zo 'n
beetje alle Bossche wijken van binnen en van
buiten gezien . Sinds juni 2012 is Marie-Louise
wijkmanagervoor 's-Hertogenbosch Zuid . En daar
komt nu Rosmalen Zuid bij .
Goed bekend
Ook Rens is goed bekend met het reilen en zeilen
in de stad . 'Ik woon sinds 1980 in Rosmalen en
weet daarom echt wel wat daar speelt', zegt hij .
Hij begon ooit als medewerker van de afdeling
Beheer Openbare Ruimte bij de gemeente 's Hertogenbosch. Ook van daaruit kent hij de stad
op z'n duimpje. Sinds 2005 is hij wijkmanager.

Eerst in Maaspoort en Empel , vervolgens in de
Binnenstad , Zuid en Empel. Per 1 juni wordt dat
Kruiskamp en Schutskamp, Empel en Rosmalen
Noord inclusief De Groote Wielen .
Handen vol
Marie-Louise en Rens nemen het stokje over van
Paul Hilgers en Frank van Berkel. 'De verdeling
van de wijken over de wijkmanagers was niet in
balans ', legt Rens uit. Behalve wijkmanager in
Rosmalen , was Paul Hilgers ook wijkmanager in
Oost. 'Met de grootse aanpak van die wijk heeft
hij het erg druk.' Ook voor Frank van Berkel was
het wijkmanagement van Rosmalen en 'sHertogenbosch Noord moeilijk te combineren . 'In
Noord gebeurt zoveel, daar heeft een wijkmanager
de handen meer dan vol. '
Samen kijken naar ontwikkelingen
Beide nieuwe wijkmanagers kijken ernaar uit om
in Rosmalen aan de slag te gaan . ' Rosmalen staat
erom bekend dat het goed georganiseerd is ',
weten Marie-Louise en Rens inmiddels. 'Ze
kunnen heel goed hun eigen zaakjes regelen .
Samen met de verschillende wijkraden gaan we
dan ook zorgvuldig kijken naar alle ontwikkelingen
en waar nodig schuiven we aan bij hun
vergaderingen . '
Voor vragen of informatie kunnen wijkbewoners
contact opnemen met de wijkmanagers
Rens Jeunink via
r.jeunink@s-hertogenbosch .nl
tel. (073) 615 96 36
Marie-Louise Claessens via
Imc.claessens@s-hertogenbosch .nl
tel. (073) 615 56 21 .
Ze zijn ook actief op Facebook (wijkmanager
marie-Iouise claessens of wijkmanager rens
jeunink).

Wijkraad Rosmalen
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DE KENTERING HEEFT NIEUWE EIGENAAR
De Kentering wil ook een plaats zijn voor
bedrijven etc. om op vrijdagmiddag de week af
te sluiten onder het genot van een hapje en een
drankje.
Voor wat de personele bezetting betreft, hebben
Freddy en Yvonne in Marjon Raarding een
bedrijfsleider gevonden , bijgestaan door Inge
Langeraap. In de bediening zijn vele vertrouwde
gezichten gebleven in combinatie met nieuwe
mensen.

De Kentering aan de Dorpsstraat is per 1 april
overgenomen door Freddy Werst en Yvonne
Backx. Zij zijn vol enthousiasme begonnen aan
deze uitdaging.
Het nodigt uit voor een gesprekje met de nieuwe
trotse uitbaters.
Freddy is een geboren en getogen
Rosmalenaar en heeft jaren geleden zijn hart al
verloren aan de horeca. Van 2003 tot 2007
werkte Freddy als assistent-bedrijfsleider al in
De Kentering . Voor Freddy voelt de overname
van De Kentering dan ook als thuiskomen in zijn
eigen dorp.
Freddy en Yvonne hebben al veel ervaring in de
horeca met hun bedrijf FEVENTS. Ze zijn onder
andere actief in de Brabanthallen , Autotron , bij
Eiffeltowers en voor diverse cateraars.
Zij zien De Kentering als een bedrijf met een
dorpshistorie en met hen vele Rosmalense
mensen.

Na een fikse opknapbeurt van de foyer krijgt
binnenkort de voorgevel een nieuw eigentijds
aanzien . Ook komt er een grote luifel waar het
dan op het gezellige terras goed toeven is.
Medio oktober zal ook de theaterzaal een facelift
krijgen.
Een (ver)nieuw(d) trefpunt in ons centrum!

De gedachte van Freddy is dat De Kentering
een ontmoetingscentrum moet blijven . Het open
karakter wat er altijd was, moet zeker blijven.
Hoog in het vaandel staat de gastvrijheid. Of dat
nu is met het jaarlijkse carnaval , een bruiloft,
een jubileum , een uitvaart of zelfs als u alleen
een kopje koffie komt drinken. Ook is De
Kentering het repetitieadres gebleven van
diverse clubs en verenigingen .
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DIERENWEI DE GEITENBRIJ
Als u deze "Kernmaggezien " ontvangt is het
volop zomer! (hopen wij). De dierenwei ligt er
dan op z'n mooist bij , volop groen en met
hopelijk wat jonge dieren.
Er is ook dit voorjaar weer hard gewerkt in
Dierenwei de Geitenbrij! Dankzij de financiële
ondersteuning van de RABO-bank en de
Vincentiusvereniging kon de fa. v.d. Veeken
eindelijk beginnen met het verkleinen en
uitdiepen van onze vijver. Bij het aanbrengen
van een nieuwe beschoeiing hebben, in het
kader van "NL Doet", wethouder Geert Snijders
en een groepje ambtenaren en uiteraard onze
eigen vrijwilligers op 15 en 16 maart veel werk
verzet!
HEEL HARTELIJK DANK DAARVOOR!
Wij zijn trots op wat er de laatste jaren is
gerealiseerd. Om dat aan u allemaal te laten
zien hebben wij op zondag 2 juni een Open Dag
gehouden. Het was schitterend weer en heel
veel kleine en grote bezoekers hebben de
Geitenbrij bezocht. Het was een heel
geanimeerde en geslaagde dag, voor herhaling
vatbaar!

Wat de inrichting van de wei betreft hebben wij
geen grote wensen meer. Maar een paar extra
handen bij de verzorging van de dieren zouden
heel welkom zijn! Na de oproep in het
novembernummer mochten wij een nieuwe
vrijwilliger begroeten, waar wij heel blij mee zijn!
Maar het gezegde "vele handen maken licht
werk" gaat ook in de wei nog steeds op.
We hebben op het ogenblik een fijne groep
vrijwilligers die voor de dieren zorgen. Zij doen
dat met hart en ziel, want zij houden van de
dieren! Toch is er te veel werk voor de
beschikbare handen. Wij zouden dolgraag nog
enkele mensen vinden die eenmaal per week of
eens in de twee weken de dieren zouden willen
voeren. Maar als u ons graag zou willen helpen ,
maar slechts eens in de drie weken kunt, bent
u meer dan welkom!
Wilt u meer weten: bekijk dan onze website:
www.Geitenbrij.nl of neem contact op met
5216466 e-mail:
Woutera Aichorn tel.
wouterakamp@hotmail.com of met Hein Reine,
tel. 5218185, e-mail: h.reine@home.nl

NOG STEEDS, EEN PAAR DIERENLIEFHEBBERS GEZOCHT!
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In gesprek met
Hendrik en Marietje van Liempt

Marietje en Hendrik van Liempt
Deze keer hebben we de eer een gesprek te
hebben met Hendrik van Liempt (1929) en
Marietje van Muilekom (1930). Hendrik en
Marietje hebben 4 dochters, 9 kleinkinderen en
4 achterkleinkinderen.
Hendrik en Marietje hebben afgelopen 6 mei
hun 60-jarig huwelijksfeest gevierd , met alle
familie en vrienden in de Kentering. Beiden
hebben erg genoten van deze dag . Van deze
dag was al een prachtig fotoboek te zien .
Hendrik en Marietje zijn beiden geboren en
getogen Rosmalenaren . Ze wonen hun hele
leven al in onze wijk. De vonk tussen Hendrik
en Marietje is op de Empelse kermis
overgesprongen. En ze zijn nog steeds gelukkig
samen.
Marietje woonde met haar ouders op de Bergen
(nu Nieuwstraat). Het gezin Van Muilekom
woonde in een huurhuis waarvoor elke maand
ft. 1,45 moest worden betaald. Dit bedrag werd
aan het einde van de maand opgehaald door
de gepensioneerde postcommandant van de
rijkspolitie Verstappen. In die tijd was het zo dat
een huurhuis na 30 jaar vanzelf jouw eigendom
werd. Later heeft Jos van Muilekom , de
vrijgezelle broer van Marietje, hier nog tot aan
z'n dood gewoond. Inmiddels is het huis
afgebroken en staat er een nieuw huis op deze
plek.
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Marietje ging naar de Mariaschool (de
meisjesschool) in ons dorp. In die tijd was het
zo dat van de 4e tot de 8e klas de nonnen voor
de klas stonden . En die waren niet allemaal
even lief. Als je straf kreeg , moesten de meisjes
de gangen van het naastgelegen klooster
schrobben. Na de lagere school moest Marietje
als 14-jarig meisje gaan werken. Ze ging toen
bij een gezin met 4 kinderen in de Stationsstraat
aan de slag . Ze kreeg daar fl. 5,00 per week
voor en die moest natuurlijk thuis afgegeven
worden. Op zondag ging ze extra werken en
daar kreeg ze dan fl. 1,00 voor en die mocht ze
zelf houden. Toen ze 18 jaar was, ging Marietje
bij een gezin met 6 kinderen werken op de
Orthenseweg in Den Bosch. Op zaterdag fietste
ze naar Vught om daar van 7 tot 7 ook
huishoudelijk werk te doen. Dit heeft ze tot haar
trouwen gedaan.
Hendrik woont zijn hele leven al dicht bij de
Lambertuskerk. Zijn ouderlijk huis stond waar
nu de Lambertusterp staat. Dit was een
boerderij waar het gezin met 11 mensen
woonde.
Hendrik ging naar de St. Jozefschool, de
jongensschool, bij juffrouw Pluim. Die school
stond toen waar nu de parkeerplaats is bij de
verloskundigenpraktijk
aan
de
Rodenborchweg.
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Later werd een nieuwe school gebouwd , de
huidige Vreeburg . Toen er uitgegraven moest
worden , kwamen Marinus van Liempt en Wim
Voets met paard en kar om het zand te
vervoeren. De grond werd gestort waar nu de
(oude) Annenborch staat. Daar liep de dijk en
dan werd met het zand de gaten in de dijk
gevuld.
Die dijk brak regelmatig door en zo ontstonden
er de zogenaamde Wielen. In de winter kwam
de Maas ooit zo hoog te staan en liep de polder
onder water (de Bergsche Maas). Bij Hendrik
thuis moesten zandzakken gelegd worden om
het water tegen te houden.
Eén keer stond het water zo hoog dat je in de
winter van Oss naar Orthen kon schaatsen . In
de meeste winters kon je schaatsen in de polder
en dan was de Eendenkooi (waar nu het
voormalig proefstation staat) het punt waar de
chocomel gedronken kon worden .
In de winter van '44/'45 hadden de Duitsers de
Maas expres zo hoog laten komen om de
Engelsen aan de andere kant van de Maas te
houden . Op 17-1-1945 hadden de Engelsen een
schijnaanval uitgevoerd op de Du itsers . Hendrik
weet dit nog zo goed omdat het op zijn
verjaardag was.

Maar even terug naar de St. Jozefschool. Deze
verhuisde dus naar de "nieuwbouw" en in de
oude school kwam de kleuterschool. In de oude
school was ook een kamertje voor een van de
nonnen. Daar konden de mensen terecht om
wonden te laten verzorgen , bloedblaren ,
pleisters plakken etc.
Hendrik ging na de 8e klas ook van school en
moest thuis op het boerenbedrijf mee gaan
werken. Maar dat was niet echt zijn ding en hij
ging bij van Gend & Loos werken. Met paard en
kar reed hij in Rosmalen en omgeving . Later is
dit overgenomen door Dollevoet.
Maar Hendrik ging verder en kwam in 1956 te
werken als stratenmaker bij Toon van Herpen.
Hierna nog bij de gebr. Voets en als laatste
werkgever had Martien Sleutjes. Vanaf z'n 5ge
mag Hendrik al genieten van vrije tijd. Die vult
hij in met z'n hobby's: tuinieren , vogels in de
volière. Daarnaast houdt hij ook de moestuin bij
van dochter Marlijn in Nuland.
Hendrik en Marietje hebben nog een druk
sociaal leven en genieten samen nog volop van
het leven .
Het was een eer om dit echtpaar te mogen leren
kennen en namens de Wijkraad wensen wij
Hendrik en Marietje nog vele fijne jaren.

Schilderij van het ouderlijk huis van Hendrik

Wij kraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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ONS HOEKJE
Een verlengde schooldag op basisschool Den Krommen Hoek
Op basisschool Den Krommen Hoek is sinds
januari de buitenschoolse opvang van Kanteel
gesloten. Dat is voor ouders en kinderen een
groot gemis. Kinderen die na schooltijd opvang
nodig zouden hebben , moeten dan naar een
andere locatie.
Dat kan natuurlijk niet, vond de directeur van
Den Krommen Hoek. Daarom is er vanaf januari
2013 voor kinderen de mogelijkheid om gebruik
te maken van een verlengde schooldag.
Samen met de ouders is goed nagedacht om
een naschools aanbod neer te zetten waar
kinderen van Den Krommen Hoek terecht
kunnen . Op maandag , dinsdag en donderdag is
er de mogelijkheid om de schooldag van
kinderen te verlengen tot 18.00 uur. Kinderen
zijn dan na de officiële schooldag nog 2,5 uur
op school aanwezig en werken dan op een
creatieve manier binnen de thema 's die de
school overdag draait.

In de toekomst is er de mogelijkheid om in deze
tijd aan workshops mee te doen. Deze zijn niet
alleen toegankelijk voor de kinderen die altijd
gebruik maken van de verlengde schooldag ,
maar kinderen kunnen hier ook incidenteel op
inschrijven. Superleuk dus!
Kinderen en ouders zijn enorm enthousiast.
Kinderen hoeven niet met taxi 's naar andere
locaties. Ze blijven in de veilige schoolomgeving
die ze zo goed kennen.
Op deze manier blijft Den Krommen Hoek een
kindcentrum. Met een peuterarrangement,
voorschoolse opvang , tussenschoolse opvang
en ONS HOEKJE (de verlengde schooldag). En
daar zijn we ontzettend trots op.

Bouw kantoren op STRABAG-terrein vertraagd
In ons wijkblad van november 2012 schreven
wij dat aan de Spoorstraat, op de voormalige
werf van aannemersbedrijf STRABAG, Rialto
Vastgoedontwikkeling twee kantoorvilla 's wil
gaan bouwen. Rialto is sinds medio 2010
eigenaar van het terrein en wil daar onder meer
een kantoor bouwen voor het eigen bedrijf. In
dat artikel hebben wij een schets gegeven van
het door Rialto voorgenomen bouwplan met een
situatietekening . Ook werd gemeld dat Rialto
van plan is om in het tweede kwartaal van 2013
met de bouw te zullen kunnen gaan starten .
Echter, om de herontwikkeling van het
voormalige STRABAG-terrein mogelijk te
maken bleek er een procedure tot afwijking van
het bestemmingsplan nodig te zijn. Dat wil
zeggen dat er een omgevingsvergunning voor
het bouwplan moest worden aangevraagd.
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De gemeente heeft het besluit om af te wijken
van het bestemmingsplan , dus de verleende
omgevingsvergunning , op 3 maart 2013
gepubliceerd in de Bossche Omroep. Er zijn een
aantal zienswijzen tegen het besluit bij het
college van B&W ingediend , die op dit moment
door de gemeente worden beoordeeld.
Vervolgens zal het college van B&W een nieuw
besluit nemen.
Het is afwachten of er van de zijde van
omwonenden nog beroep zal worden
aangetekend tegen het bouwplan bij de Raad
van State . Zo niet, dan verwacht Rialto
Vastgoedontwikkeling vóór het einde van 2013
met de bouwwerkzaamheden te kunnen gaan
starten.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Regiotaxi, ook voor u!
Regiotaxi is openbaar vervoer van deur tot deur
in de regio. Op bases van zones, net als in de
bus , wordt het tarief berekend. In de gratis
verkrijgbare brochure staat een kaartje met de
zones. Ook bij het reserveren wordt u verteld
over hoeveel zones het gaat.
Per zone betaalt u € 1,90 voor het normale tarief
en € 0,60 voor het Wmo tarief.
Ook alle inwoners van Rosmalen kunnen er
gebruik van maken. Regiotaxi rijdt in 'sHertogenbosch , Vught, Schijndel , SintMichielsgestel , Haaren , Heusden en Boxtel. De
rit moet altijd beginnen of eindigen in één van
deze gemeenten .
U kunt minimaal 1 uur van tevoren aangeven
waar u naar toe wilt. Er is een kans dat u met
meerdere mensen reist, waardoor de rit langer
kan duren dan wanneer u rechtstreeks naar uw
bestemming gebracht wordt. De rit mag
daardoor maximaal 30 minuten langer duren .
Ook kunt u vaste ritten meteen voor een langere
periode laten vastleggen. Voor ritten met een
bepaalde aankomsttijd moet er minimaal twee
uur van tevoren worden gereserveerd .
Annuleren kan tot 30 minuten voor vertrek.
Regiotaxi's-Hertogenbosch rijdt van maandag
tot en met donderdag van 6.00 uur in de ochtend
tot 01 .00 uur 's nachts. Van vrijdag tot en met
zondag en op feestdagen van 6.00 uur in de
ochtend tot 2.00 uur 's nachts.
Rolstoelen kunnen mee . De chauffeur wacht
maximaal vijf minuten , nadat hij of zij heeft
aangebeld .
Ook bestaat de mogelijkheid u op te laten bellen
om de taxi aan te kondigen .

Wmo reizigers zijn mensen die van de
gemeente een vervoerpas krijgen , als het door
een beperking niet mogelijk is met het openbaar
vervoer te reizen .
Ook kan een medisch begeleider gratis
meereizen , als u niet alleen kunt. Dit moet wel
aangevraagd worden . Wilt u niet alleen reizen ,
maar zou u het nog wel kunnen , dan kan een
sociale begeleider meegaan voor hetzelfde lage
tarief.
Wmo staat voor: Wet maatschappelijke
ondersteuning.
Voor dieren zijn enkele regels van toepassing.
U mag uw hulphond of blindengeleidehond
gratis meenemen . Ook huisdieren in een tas of
kooi , die op schoot worden vervoerd, mogen op
deze manier mee. Voor overige huisdieren
wordt de helft van het tarief berekend.
Bagage, indien niet hinderlijk, mag gratis mee.
U dient dit bij de reservering te melden.
Regiotaxi
ontvangt
graag
klachten/
opmerkingen telefonisch via 088-0070900. Dan
kunnen ze daar adequaat op reageren.
Belangrijke telefoonnummers zijn:
Reserveren (0900)5495490 (lokaal tarief);
Servicepunt regiotaxi (073) 6159261;
Informatie WMO (073) 6159333
Website : www.regiotaxi-shertogenbosch.nl

Wijkraad Rosmalen
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Wist u dat:
• De Veer Woon- en Slaapcomfort, dat gevestigd is aan de Dorpsstraat 117, is overgenomen
door Sjors de Veer en Lisa Noppen. Zij zijn begin 2013 begonnen met een nieuw
winkelconcept, die de naam "Wowoon " heeft gekregen.
• Er iedere zondag een seniorenmiddag is in het HEVO Seniorencentrum de "Ontmoeting",
Tulpstraat 2-4 in Rosmalen. De "Ontmoeting" is op zondagmiddag tussen 14.00 uur en 17.00
uur open . Voor informatie kunt u bellen met Jenny van Rooij: 5213732. U bent van harte
welkom . Zie ook op www.hevorosmalen .nl
• In het Steunpunt Meeuwenhof er nieuwe computercursussen voor ouderen in Rosmalen zijn
gestart. Het Steunpunt, dat wordt beheerd door Divers, biedt een huiskamer- en
ontmoetingsfunctie voor ouderen in Rosmalen . De computercursus kost 2 euro per les . Kom
eens kijken in het Steunpunt.
• Schaakvereniging De Kentering vanaf medio januari 2013 een cursus geeft voor de
beginnende schaker, bedoeld voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar. De lessen worden
gegeven door Stan Heijmans, schaaktrainer en meervoudig kampioen . Op maandagavond van
19.00 uur tot 20.00 uur in zaal D 'n Beer, Dorpsstraat 77 te Rosmalen. Voor inlichtingen en
aanmelding : 073-6148602 of mail naar: i.swinkels@home .nl
• Sinds april 2012 aan de Dorpsstraat 67 Nonna Rosa is gevestigd, een tweedehands
kledingwinkel van Carlijn Hermes. Ze verkoopt er tweedehands kleding , schoenen en sieraden
voor kleine prijsjes.
• Op 28 december 2012 door Monique Bredeveld , Lotte Ursem, Carlijn Hermes, Margret Kooien
en Inge Jeunink de Stichting Kledingbank 's-Hertogenbosch is opgericht. Gezinnen met een
minimuminkomen kunnen eens per kwartaal in Nonna Rosa terecht om een nieuwe set kleding
uit te zoeken . Nonna Rosa is de thuisbasis geworden van de kledingbank, die de naam 't
Bènkske heeft gekregen. De Stichting Kledingbank zoekt nog volop naar vrijwilligers en
sponsoren . Voor meer informatie: kledingbankdenbosch@gmail.com of bel naar
Monique Bredeveld 06-51523405.
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Wist u dat:
• Er voor de rest van 2013 nog enkele koopzondagen en koopavonden zijn in het centrum van
Rosmalen. Het Komfestival op zondag 8 september, de intocht van Sinterklaas op 24
november, een extra koopavond op vrijdag 4 december en op vrijdag 20 december en de
Kerstmarkt op zondag 22 december. Niet alle winkels zijn dan geopend ; check de
openstellingen op www.beleefrosmalen.nl
• Het eetcafé-restaurant "Eten bij Liesje" op de Driesprong heeft een nieuwe eigenaar/
beheerder.
• De wijken Centrum en Hondsberg, die samen ons wijkraadgebied vormen, al enkele jaren
30 km zonegebieden zijn. Dat betekent onder meer 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 .

ZONE

• Op 2 april Fysio en Manuele Therapie Scholten de nog leegstaande ruimten in het
Gezondheidscentrum aan de Dorpsstraat 55 heeft ingenomen en daarmee zijn praktijk heeft
uitgebreid . Daarmee is het Medisch Centrum Rosmalen Centraal volledig ingevuld.
De Praktijk van Scholten aan de Brigitinessenborch 2 is verbouwd en is op 1 mei weer
heropend .
• 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 .
• Er op zondag 21 juli weer een Rit voor oldtimer bromfietsen is met start en finish op de
Driesprong . Er zijn dan weer tientallen bromfietsen uit o.a. de vijftiger en zestiger jaren te
bewonderen .
• 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 geluidsoverlast, parkeren , hondenpoep of een
ander milieuprobleem niet alleen Meldpunt Openbare Ruimte kunt bellen (073-615555), maar
ook altijd een email kun sturen over de klacht naar Henri Holtz, coördinator van Stadstoezicht:
h. holtz@s-hertogenbosch.nl
Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Foto's uit onze wijk!

Beeld 'Onder Dak'
aan de Dorpsstraat
Dierenwei De Geitenbrij

Kunstgrasveldje achter de Schutterstraat
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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
52185085241 TD
Secretaris:
Schoolstraat 26
Toon Smetsers
52169295241 VB
penningmeester:
Wil Coppelmans
Schoolstraat 18b
5218971 5241 VB
Theo Schonenberg
Joop Gels
Adriënne Hazenberg
Lydia Langeraap
Jean van Rossum

Koningstraat 24
Kattenbosch 22
Weth Noppenlaan 1
Weth Noppenlaan 23
Deken Fritsenstraat 64

5241 TP
5243 SE
5243 XL
5243 XL
5243VR

Wijkmanager

Rens Jeunink
Marie Louise Claessens
Wijkteamleider
Wil Klerks
Buurtcoördinator politie Theo Gevers

6159636
6155621
6153109
09008844

Milieupolitie 's Hertogenbosch
Milieuklachten
Meldpunt Openbare Ruimte
Afvalstoffendienst
Wijkplein Rosmalen

1552 16
681 2821
6155555
6280500
6153000

Iedere tweede maandag van de maand
INLOOPSPREEKUUR
19.00 uur - 19.30 uur in de foyer van Perron-3
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IHtFLEURIE
restaurant

brasserIe

Lunch I Brunch I High Tea I Diner I Borrelen I Trouwlocatie

I

Feesten

Private-Bar
Zaal-Fleurie

I Zaal Anna I Zaal Louise I Restaurant I Brasserie

Graag Tot Ziens !!

De Driesprong 11 I 5241 TJ Rosmalen I 073 5236990
www.brasseriefleurie.nllfacebook.nljrestaurantbrasseriefleurie

