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Welkom van de voorzitter
V~~r
u ligt de zeventiende editie van
" Kernmaggezien", het wijkblad van de Wijkraad
Rosmalen Centrum en Hondsberg. Het vorige
wijkblad was van juni 2012. Dit is dus het tweede
wijkblad in 2012, 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 ons
wijkblad . We gaan daarmee door met deze editie
van ons wijkblad " Kernmaggezien" .

Vragen?
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 , 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 .
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 .

Komt u de Wijkraad versterken ?
Injuni van ditjaar is Jean van Rossum de Wijkraad
komen versterken. Wij zijn daar als wijkraad
uiteraard erg blij mee. De Wijkraad bestaat nu dus
uit acht actieve leden. Nog steeds kunnen we
versterking van de Wijkraad 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.
Ik wens u veel leesplezier met deze zeventiende
editie van " Kernmaggezien" !!

Willem Hoogenberk,
voorzitter

Zomaar

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Basisschool Den Krommen Hoek
in ontwikkeling
Aan het Luyckershofke staat een kleine , maar fijne
basisschool. Met zo 'n 87 kinderen op school is er
veel aandacht voor ontwikkeling. Ontwikkeling van
kinderen staat voorop. De ontwikkeling van ons
onderwijs en onze school is daarom erg belangrijk.
Wij willen namelijk dat onze kinderen klaar zijn om
straks in de mod erne maatschappij mee te
draaien.
Kortom, ontwikkeling op ieder vlak.

Ook andere partijen werken mee aan de
vernieuwing
van
ons schoolgebouw en
schoolplein. Mede door toedoen van de Wijkraad
zijn ook enkele geledingen binnen de gemeente
betrokken bij ons vernieuwingsproces . Zo heeft de
gemeente de oude speeltoestellen weggehaald en
de tafeltennistafel gerepareerd; Van der Veeken
heeft kosteloos houtsnippers geleverd en
Verfhandel Langeraap zorgde voor gratis rollers ,
kwasten en verfbakjes !
Bedankt allemaal voor jullie enorme hulp!

Daarom zijn we de boel eens flink aan het
opknappen . Zijn vorig schooljaar nog de muren
aan de binnenkant geschilderd , ditjaar kwam ook
het school plein aan de beurt!

Aile toestellen zijn schoongemaakt
Op zaterdag 29 september jl. hebben ouders,
teamleden en kinderen de handen uit de mouwen
gestoken en zijn flink aan de slag gegaan. Het
schoolplein werd voorzien van nieuwe lijnen , er
werd
gesnoeid ,
de
boel
werd
met
hogedrukreinigers even flink schoongemaakt, er
werden haakjes op deuren gezet, laden gemaakt,
elektriciteitspunten verlegd, nieuwe deuren
geplaatst en er werd een lokaal compleet
omgebouwd tot een nog betere werkplek.
Ouders kwamen ook zelf met inventieve ideeen en
zetten aile middelen in om mee te helpen. Wat
superfijn dat we samen er iets moois van hebben
gemaakt.
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Nog wat kleine klusjes en niets staat onze
ontwikkeling nog in de weg !
Bent u nieuwsgierig geworden? Komt gerust een
keertje kijken en informeren.
U bent altijd welkom .
Kim Cleijn
Basisschool Den Krommen Hoek
073-5214152

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Nieuw wijkraadslid stelt zich voor
In het " Kernmaggezien" van juni 2012 stond het
verzoek dat de Wijkraad nog wei versterking kon
gebruiken. Ik heb me direct aangemeld , omdat ik
het fijn vind, iets te kunnen betekenen voor
anderen.
Graag stel ik me nu aan u voor.
Jean van Rossum . Sinds april 2011 met
(vervroegd) pensioen na 35 jaar te hebben
gewerkt bij Van Lanschot Bankiers. Ook daar vond
ik het fijn om meer te doen dan aileen mijn werk,
bijvoorbeeld door meerdere perioden in de
ondernemingsraad plaats te nemen . Verder ben ik
lid geweest van de bondsraad van het FNV. Ik heb
twee zoons en ben oma van vier kleindochters en
een kleinzoon.
Dus, als u vragen of opmerkingen hebt over ons
mooie wijkraadgebied Centrum & Hondsberg,
hoor ik deze graag , persoonlijk of via het e mailadres: wijkraadrosmalencentrum@gmail.com

1."Nlil:I\""IJ
Rosrnalen

Schoolstraat 12
5241 VB Rosmalen
073-5236070
www.albertuswijnen.nl
Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Dorpsstraat 28, Rosmalen

SCHOENEN

073-5214040
www.harlekinorosmalen.nl

Dorpsstraat 33

De Opticien met oog voor uw identiteit.
V~~r brillen, zonnebrillen en contactlenzen
Catelijnen 14
5241 CW ROSMALEN 073 8888373
www.kiikeensrosmalen.nl

Uitbreiding fietsenstalling station Rosmalen
De afgelopen maanden is gewerkt aan uitbreiding
van de fietsenstalling bij het station van Rosmalen.
Aan de noordzijde van het spoor zijn nu 350
staliingplaatsen. Eerder waren er 128 plaatsen.
Het aantal kluizen (48 stuks) blijft gehandhaafd. In
het talud aan de noordzijde komen een aantal
staliingplaatsen, uitgevoerd in etagerekken.
Aan de zuidzijde van het spoor (aan de kant van
de nieuwe Annenborch) wordt het aantal van 304
staliingplaatsen teruggebracht tot 280. Het
'verlies'
van
24
plaatsen
wordt
hier
gecompenseerd met de plaatsing van 32 kluizen .

realiseren etagerekken aan de noordzijde krijgen
een kap.
De totale uitbreiding bij station Rosmalen is dan
198 stallingplaatsen en 32 kluizen.
De uitbreiding wordt door Prorail uitgevoerd en
betaald door de provincie. De gemeente is
uiteraard tevreden met de uitbreiding van de
capaciteit, omdat dagelijks blijkt dat daaraan grote
behoefte is.
De totale uitbreiding zou voor het invallen van de
winter moeten zijn voltooid.

Aardig om te melden is wellicht dat aile
stallingplaatsen overdekt zijn . Ook de nieuw te

Zuidzijde
station

Noordzijde
station

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Haarmode
Peter van Wanrooy
., ..

_.,.)

/~~..: '

:\

j' l i ~· 1 \
""

.

('

;

Striensestraat 15
5241 AW Rosmalen
0735219977

Spar Rosmalen

Hoogstraat 64, 5241 CT Rosmalen

Tel. (073)8700005
E-mail: sparrosmalen@despar.info

JeansBarn
vanHeenum
Deken Fritsenstraat63
80smalen Tel. 013-5213368

Openingstijden:
maandag tim
donderdag van 8.00 tot 19.00 uur
vrijdag
van 8.00 tot 21.00 uur
zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur

Dierenwei De Geitenbrij
In de week van de herfstvakantie zijn de
vrijwilligers van de dierenwei met de collectebus
bij u aan de deur geweest. Heel veel wijkbewoners
hebben gul gegeven , waarvoor onze heel
hartelijke dank!
ledereen uit onze wijk die regelmatig langs
dierenwei de Geitenbrij wandelt, zal gezien
hebben dat er in de omgeving van de wei veel
gebeurd is. Het fietspad , Piekenierspad , is door de
gemeente
drastisch
opgeknapt,
het
kunstgrasveldje aan de Schutterstraat ligt er en in
de Dierenwei zelf is het afgelopen jaar veel
vernieuwd en er is veel opgeknapt!
Precies een jaar geleden hebben wij met financiele
hulp van De Kleine Meierij een nieuwe paardenstal
kunnen bouwen , compleet met een binnen- en
buitenruif. Een geweldige verbetering , want de
oude stal was zo lek als een mandje! Behalve dat
dit ten koste ging van de gezondheid van de
paarden , spaart het veel hooi en stro want je wilt
toch dat zij droog staan . De gezondheid van Billy
was zo erg achteruit gegaan dat wij hem hebben
moeten laten inslapen . AI heel snel konden wij
twee kleine shetlanders (broertjes van elkaar)
kopen: Beau en Breezer. Zij hebben het prima
naar hun zin en kunnen goed opschieten met
stalgenoot Bas. Er was ook nog geld voor een
nieuwe buitenruif voor de geiten.
In het voorjaar hebben - in het kader van NL DOET
en dankzij een gift van het Oranjefonds - onze

vrijwilligers samen met een aantal wijkbewoners
de klimrekken van de geiten opgeknapt en
geschilderd. Ook is op een aantal plaatsen de
bestrating opgeknapt. In de loop van de zomer
heeft een van onze vrijwilligers met hulp van
stagiaires de kantine en de voederstal een
verfbeurt gegeven .
Met deze verbeteringen zijn wij ontzettend blij ,
maar er blijft een vurige en dringende wens :

een aantal vrijwilligers
dat ons team komt meehelpen om de dierenwei in
stand te houden! Dat kan op heel veel terreinen:
eens in de weekofeens in detweeweken de dieren
voeren , helpen met het plegen van onderhoud (iets
wat steeds doorgaat!), maar ook een of twee
bestuursleden zouden van harte welkom zijn!
Vooral op de mensen uit de onmiddellijke
omgeving van de wei doen wij een dringend
beroep ons te komen helpen! We moeten er toch
niet aan denken dat de wei uit onze wijk zou
verdwijnen!
Wilt u wat meer weten over de dierenwei bekijk
dan onze website: www.Geitenbrij.nl of neem
contact op met: Woutera Aichorn , tel. 5216466, email : wouterakamp@hotmail.com
Of met: Joke Pos-van lersel , tel. 5221436 , e-mail:
joke.jan.pos@home.nl

De dieren van de
Geitenbrij rekenen
op U !

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Kunstgrasveldje Schutterstraat geopend
In ons wijkblad van juni schreven wij dat het aan
te leggen kunstgrasveldje aan de Schutterstraat
onderdeel is van een project van een 4-tal veldjes,
die nog dit jaar zullen worden gerealiseerd in
Rosmalen . Een ontwerp van een tekening was in
het blad bijgevoegd.
Op 5 juli is er door Wil Klerks en de Wijkraad nog
gesproken met een bewoonster van de
Schutterstraat over enkele details van het veldje.
Met een brief van 16 juli 2012 aan omwonenden
en aan de Wijkraad berichtte het hoofd van de
afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
(RBOR) vervolgens, dat op 16 juli met de aanleg
van de vier kunstgrasveldjes zou worden gestart.
De werkzaamheden zouden ongeveer zes weken
in beslag nemen .
Voor de duidelijkheid : de Sportalliantie Rosmalen
is opdrachtgever en geldschieter van de aanleg
van deze veldjes, de gemeente is uitvoerder en de
desbetreffende Wijkraad heeft het veldje
geadopteerd. En dat allemaal om 'Sport en
bewegen in de wijk ' te bevorderen.
Op woensdag 24 oktober 2012 was het dan zover:
de vier kunstgrasveldjes aan de Parkweg ,
Schutterstraat, Empelseweg en in Maliskamp
werden officieel geopend. De organisatie van deze
middag was geheel in hand en van de
Sportalliantie. Zij hadden een programma
gemaakt, die de Wijkraad pas enkele dagen
tevoren te zien kreeg. De opening was wei
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aangekondigd in onder meer de Bossche Omroep
en op de Ros-Kabelkrant.
Vanaf 13.00 uur waren op de vier veldjes al
kinderen van het Rodenborchcollege aan het
voetballen en aan het basketballen onder leiding
van voetballers van OJC en basketballers van
Eiffeltowers. Om 13.30 uur vertrok vanaf Perron-3
een groep van 30 mensen van de Sportalliantie,
de vier wijkraden , gemeente en wethouder Huib
van Olden op de fiets langs de veldjes om de
officiele opening te verrichten .
Bij het kunstgrasveldje Schutterstraat kreeg eerst
de voorzitter van onze Wijkraad , Willem
Hoogenberk, de gelegenheid om iets te zeggen
en vervolgens kreeg wethouder Huib van Olden
het woord . Willem zei dat hij blij was met dit
kunstgrasveldje aan de Schutterstraat, een goede
plek voor de jonge jeugd uit ons wijkraadgebied
om te komen voetballen , te basketballen of te
hockeyen. Huib van Olden prees de inzet van de
Sportalliantie, de Wijkraad en de inspraak van de
wijkbewoners.
Toen werden er door Willem , samen met Simona
Goedhart, en de wethouder, samen met een kind ,
als officiele openingshandeling twee witte tegels
gelegd, met daarop " Sportalliantie Rosmalen" en
'''s-Hertogenbosch''.
Leuk was tot slot dat Wil Klerks van de afdeling
RBOR meldde dat in de winter dit veldje kan
worden benut voor een ijsbaantje.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Gewoon een mooi beeld genaamd Onderdak en
een mooie foto gemaakt door ons wijkraadslid Wil
Coppelmans

Werk in uitvoering
Diverse belangrijke gebiedsontsluitingswegen zijn
door de toenemende verkeersbelasting dringend
toe aan vernieuwing en het toepassen van geluid
reducerende bestrating . Daarnaast spelen ook
veiligheidsaspecten een rol zoals bescherming van
de fietser en voetganger in met name de 30 km
zones .

In de begroting van de gemeente 's-Hertogenbosch voor volgend jaar, zijn ook een aantal straten
in Rosmalen Centrum opgenomen die fors op de
schop gaan. V~~r onze wijk betreft het met name:
de Dorpsstraat en Burg . Nieuwenhuijzenstraat. De
planning wanneer dit in 2013 zal gebeuren is op dit
moment nog niet bekend .

Hoek KeizerstraatiDorpsstraat

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Medisch Centrum Rosmalen Centraal aan de
Dorpsstraat nu volledig ingevuld
In ons wijkblad van juni schreven wij dat de
apotheek begin augustus definitief zou gaan
verhuizen van de Raadhuisstraat naar de
De verhuizing
heeft echter
Dorpsstraat.
plaatsgevonden op 10 en 11 oktober en op
maandag 15 oktober is de nieuwe apotheek
Walschot van start gegaan in het nieuwe Medisch
Centrum Rosmalen Centraal aan de Dorpsstraat
52E .
In het nieuwe Medisch Centrum zitten nu dus
zeven huisartsen: F. Klompmaker en R. Van
Gastel , M.GAM. de Rouw, H.M.M . Lambermont
en mevrouw P.M. Heijstee, A.L. Drossaert en
mevrouw M.J. te Poel-Oldenziel en Apotheek
Walschot.

liggende ruimtes aan de Raadhuisstraat zullen
worden ingevuld. De eigenaar van het pand heeft
zich daarvoor nog niet bij de gemeente gemeld .
De plannen zullen in principe moeten passen in
het bestemmingsplan "Centrum Rosmalen", dat in
oktober jl. door de gemeenteraad is vastgesteld.
Het bestemmingsplan geeft aan dat er in principe
detailhandel
in
de
voormalige
geen
apothekersruimte mag komen; de gemeente kan
echter, als er een omgevingsvergunning wordt
aangevraagd voor de vestiging van een
detailhandelszaak, toch toestemming verlenen.
Op een later tijdstip zal de gevel van De Kentering
een opknapbeurt krijgen en zal er een pleintje
worden aangelegd .

Het is bij de Wijkraad niet bekend door wie of wat
de leeg gekomen apotheekruimte en boven-

De nieuwe apotheek aan de Dorpsstraat
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Kent u het wijkplein Rosmalen?
meedoen en erbij horen

Bij het Wijkplein Rosmalen kunnen bewoners terecht voor kortdurende dienstverlening. U wordt
ontvangen en te woord gestaan door vrijwilligers. Zij kunnen u helpen bij het zoeken van informatie,
bijvoorbeeld op het digitaal Wmo-Ioket. Ais u moeite heeft met het lezen van officiele brieven , het
invullen van formulieren , digitale aanvragen oftelefonische contacten met instanties, kan de vrijwilliger
u daarbij helpen . Ook kunnen bezoekers attent worden gemaakt op alierlei voorzieningen , zoals
taallessen , cursussen en projecten .
De vrijwilliger kan ook een afspraak maken voor de instanties die spreekuur houden in het Wijkplein ,
zoals de Wmo-consulent van de gemeente , Juvans , Divers ouderenwerk, diverse zorginstellingen ,
Vivent en Mee. U kunt ook vrijblijvend binnen lopen tijdens het spreekuur.
De wijkpleinen zijn een onderdeel van welzijnsonderneming Divers.

Openingstijden Wijkplein Rosmalen

Maandag

Wijkplein
9:00 - 12 :00 uur

Dinsdag

9:00 - 12:00 uur

Woensdag

9:00 - 12:00 uur

Donderdag

9:00 - 12 :00 uur

Spreekuurhouders
Vivent:
11:00 - 12:00 uur
Wmo:
9:00 - 10: 30 uur (inloop)
11:00 - 12:00 uur (afspraak)
Mantelzorgmakelaar:
9:00 - 10:00 uur
(3" dinsdag van de maand)
MEE:
10:00 - 12:00 uur
(even weken)
Juvans:
9:00 - 10:00 uur
Ouderenadviseur Divers:
10:00 - 12:00 uur
Juvans:
9:00 - 10:00 uur
Bureau Sociaal Raadslieden:
9:00 - 13:00 uur (even week)
op afspraak (073) 615 90 90
Annenborch:
10:00 - 12:00 uur

Let op:
Het Wijkplein is verhuisd naar Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1, eerste verdieping

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Woningen met tuin op
Annenborchlocatie Schoolstraat
Hurks Vastgoedontwikkeling werkt momenteel
aan een plan voor de invulling van de locatie van
het oude verzorgingshuis De Annenborch aan de
Schoolstraat. Hieronder leest u de laatste stand
van zaken om u op de hoogte te brengen van de
ontwikkelingen .
Hurks heeft een marktonderzoek uitgevoerd en
van daaruit is het idee ontstaan om op de locatie
eengezinswoningen (vrije sector koop en huur)
met een tuin te realiseren. De woningen krijgen
een dorps karakter en sluiten aan op de
aangrenzende bebouwing . Er zal een gedifferentieerd woningprogramma komen in verschillende
prijscategorieen om deze goed te laten aansluiten
op de vraag in de Rosmalense woningmarkt. Over
de precieze invulling wordt op dit moment nog
overleg gevoerd met de gemeente.
Hurks wil bij de uitwerking van de plannen graag
goed luisteren naar de wensen en behoeften van
de toekomstige bewoners en wil hierover met
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ge"interesseerden in gesprek gaan. Ge"interesseerden kunnen zich nu al aanmelden via
annenborch@hurks.nl en worden , als het zo ver
is, door Hurks benaderd .
Naar verwachting kan er over ruim een jaarworden
gestart met bouwen , maar hiervoor moet eerst een
procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan worden doorlopen .
Het oude verzorgingshuis wordt tot het moment
van sloop tijdelijk bewoond om er voor te zorgen
dat het gebied niet vervalt en om te voorkomen dat
er zich ongewenste ontwikkelingen voordoen . Ook
hetgroen rondom hetgebouwwordtonderhouden .
Diverse omwonenden hebben aangegeven blij te
zijn met deze tijdelijke oplossing .
Wanneer er meer duidelijkheid is over de invulling
van het gebied, worden omwonenden door Hurks
uitgenodigd om van de plannen kennis te nemen

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Kleinschalige kantoren op Strabagterrein
Aan de Spoorstraat, op de voormalige wert van
aannemersbedrijf STRABAG , worden twee
kantoorvilla 's gebouwd. Rialto Vastgoedontwikkeling uit ' s-Hertogenbosch, sinds medio 2010
eigenaar van het terrein , bouwt daar onder meer
een kantoor voor het eigen bedrijf.
Het huidige terrein , met bijbehorende loodsen en
bijgebouwen , is in de afgelopen jaren van diverse
eigenaren gewisseld , welke allen ten doel hadden
om het terrein te herontwikkelen. In deze periode
is het terrein evenals de gebouwen niet meer
duurzaam in gebruik genomen. Resultaat hiervan
is dat het in verval is geraakt. De gemeentelijke
visie voor de Spoorstraat zet in op versterking van
de kwaliteit van deze omgeving . In dat kader is
door Rialto (in samenspraak met de gemeente)
een plan ontwikkeld voor de realisatie van een
tweetal kantoorgebouwen. Naast het kantoorgebouw dat huisvesting moet bieden voor Rialto ,
zal het andere kantoorgebouw worden verhuurd
en/of verkocht.

tegenover een spoorweg ligt, kan deze een eigen
identiteit krijgen. Dit past ook in de directe
omgeving
daar elke straat haar eigen
karakteristiek
bezit.
Naast
de
publieke
hoofdentree bezit elk blok een eigen privegebied
aan de " achterzijde". Voor de totale bebouwing zal
een maxima Ie hoogte van 11 meter worden
gehanteerd . De kantoorgebouwen worden
vormgegeven als herenhuizen gekenmerkt door
een klassieke architectuur. Het geheel wordt
geplaatst in een groensetting die recht doet aan
de omgeving .
De gemeente zal de omgevingsvergunning (=
bouwvergunning) gaan verlenen en de vergunning
zal dan in november 2012 gepubliceerd worden in
de Bossche Omroep.
Rialto is van plan om in het tweede kwartaal van
2013 een aanvang te maken met de bouwwerkzaamheden. Ruim een jaar later verwacht Rialto
het kantoorgebouw te kunnen gaan betrekken.

Het bouwplan bestaat uit een drietal volumes , twee
kantoorgebouwen van drie bouwlagen met een
oppervlak van circa 750m2en circa 1.000m2 bruto
vloeroppervlak en een bijgebouw. De twee
kantoorgebouwen zijn zodanig geplaatst dat er
een semiopenbaar voorhof ontstaat waarin
bezoekers kunnen parkeren. Dit voorhof vormt de
hoofdentree naar de kantoren. Aangezien het
terrein vrijwel de gehele straatwand vormt en

VOORGEVEL

Situatietekening
en gevelaanzicht
van de
kantoorvilla's

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Dorpsstraat-hoek Driesprong
Deze aflevering over "aauw Rusmolle" gaat
over het pand op de hoek Dorpsstraat Driesprong waarin onlangs Eethuis 't Vosje is
geopend .
Deze van oorsprong oude boerderij was tot
ongeveer 1934 het woonhuis van de familie Van
Beek. Deze Van Beek was brouwer-eigenaar van
brouwerij De Kroon , op de hoek
van de
Dorpsstraat- Raadhuisstraat. Het grote huis kon je
opdelen in drie gedeelten: links het grote
woongedeelte van de familie Van Beek, het
middengedeelte met de vroegere stallen en rechts
twee kleine aangebouwde woningen welke
waarschijnlijk vroeger ooit schuren waren . In 1934
stond het woongedeelte met de vroegere stalien
te huur.

De familie Van de Westen kwam in het
woongedeelte op de hoek met de Dorpsstraat en
de familie Verstegen maakte de voormalige stalien
geschikt voor bewoning en ruimte voor zijn
schildersbedrijf.
Bertus van de Westen kwam oorspronkelijk uit
Raamsdonksveer. Hij trouwde in Rosmalen met
Hanneke Voets. Zijn halfbroer Driekske van de
Wassenberg, had elders in Rosmalen ook een
schoenmakerij. Toen Driekske in 1934 plotseling
overleed nam Bertus zijn klantenbestand over en
stopte als verzekeringsagent. Maar enige jaren
later sloeg het nood lot toe. In 1941 overleed
Hanneke en Bertus bleef met 8 jonge kinderen
achter. Dina Heijmans, een halfzuster van
Hanneke, kwam als huishoudster in huis. Acht
jaar later zijn Bertus en Dina getrouwd. Samen
kregen zij nog twee kinderen . Toen Bertus met
pensioen ging nam zijn oudste zoon Jan het bedrijf
over.
Jan overleed helaas al op 38 jarige leeftijd. Daarna
hield het bedrijf op te bestaan .

De Driesprong 1904. Links het huis waar het
in dit artike/ am gaat. Rechts de poort van villa
Vreeburg, thans villa F/eurie
Bertus van de Westen , schoenmaker en
verzekeringsagent die in de Venstraat woonde ,
zag wei iets in het pand en huurde het grote
woongedeelte met de stalien (zonder de twee
aangebouwde woningen) van Van Beek voor 10,00
gulden in de maand . Toch wei een heel bed rag voor
die tijd. AI snel yond hij een medehuurder in
persoon van Jan Verstegen . Jan had een
schildersbedrijfje. Ze kwamen overeen om het
woongedeelte, middels een muur dwars door het
huis, van de stalien scheiden en ieder maandelijks
vijf gulden huur te betalen.
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Wintersp/aatje van De Driesprong
ongeveer1955

In het rechtergedeelte kwam Jan Verstegen . Jan ,
geboren in Rosmalen , was getrouwd met Grada
van Oostrom. Zij kregen twee zoons Cor en Piet.
Nadat zij in dit pand waren gekomen maakte Jan
het geschikt voor bewoning en vestigde er ook zijn
schildersbedrijf. In 1950 werd een gedeelte van de
woning omgebouwd tot winkel in verfwaren en
behang. Grada beheerde deze winkel. Hun zoon
Piet, heeft na zijn huwelijk nog enige tijd in het
ouderlijk huis gewoond .

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Dorpsstraat-hoek Driesprong

De Driesprong 1980. Uiterst rechts is een woonhuisje omgebouwd tot garage-opslagplaats. Later
kwam in dit gedeelte o.a. cafe September
Zoon Cor nam het schildersbedrijf van zijn vader
over en had vele werknemers in dienst die door
het hele land werkzaam waren. Bij de bevrijding
in 1944 hebben de familie's Verstegen en van de
Westen onvoorstelbaar veel geluk gehad . Een
granaat vloog dwars door het huis van Bertus van
de Westen en landde midden in de woonkamer
van Jan Verstegen.
Er volgde geen ontploffing omdat het een
blindganger was . Maar dat wisten ze toen nog niet.
Grada riep in paniek Jan die in de
schilderswerkplaats aan het werk was . Jan kwam
kijken , raapte de gloeiend hete granaat op, droeg
die koelbloedig naar buiten en legde hem in zijn
tuin . Behalve de schade, de schrik en de
brandbloajer op Jan z'n handen hield de familie er
gelukkig niks aan over. Na drie dagen hebben

Engelse militairen het projectiel opgehaald .
Het rechtse deel van het pand bestond uit twee
kleine woningen . In de vijftiger jaren woonde daar
Piet en Nolda Daamen-Timmermans met hun
twee kinderen Jan en Maria . Piet was koster van
de Lambertusparochie . In het andere huis woonde
de familie Jan van Lith.
Vanaf de tachtiger jaren onderging dit gebouw vele
veranderingen , van horeca tot winkels . Globaal
kun je zeggen dat thans in het gedeelte van Bertus
van de Westen Eethuis 't 'Vosje en grillroom Jaffa
gevestigd zijn en waar Jan Verstegen zijn
schildersbedrijf/winkel had is nu de textielzaak van
Zeeman . In de twee vroegere woonhuisjes zit nu
restaurant Eten bij Liesje .
Krien van Hirtum

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Afvalstoffendienst start campagne
"Ik start met afvallen"
De grijze container heeft er zijn buik vol
van !!
Op 14 oktober 2012 is de Afvalstoffendienst van
de gemeente 's-Hertogenbosch gestart met een
nieuwe campagne om afval beter te scheiden . In
de grijze container en (semi-)ondergrondse
container zit namelijk nog zeer veel afval dat prima
opnieuw gebruikt kan worden. Maar dan moet het
wei goed gescheiden zijn . Van het huidige afval in
die grijze (ondergrondse) container kunt u nog zo 'n
75% gescheiden aanleveren. Dit is beter voor het
milieu en uw portemonnee.
Met de campagne " Ik start met afvallen" 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 voorde campagne. De container
geeft tips hoe inwoners ervoor kunnen zorgen dat
hun container gewicht verliest.
Staatssecretaris Atsma wil dat aile gemeenten in
2015 65% van het huishoudelijk afval gescheiden
aanbieden. Inwoners van de gemeente 'sHertogenbosch scheiden op dit moment nog maar
53%.
Houdt mededelingen over de campagne van de
Afvalstoffendienst in de gaten in de Bossche
Omroep of kijk voor meer informatie op
www.afvalstoffendienst.nl

Meldpunt Open bare Ruimte (MOR)
een prima service van de gemeente

verstopte straatputten , watervervuiling of stanken geluidsoverlast van bedrijven.
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 !!

Bij het Meldpunt Open bare 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 bij MOR ook terecht
voor: losliggende stoeptegels, een kapotte
lantaarnpaal , hondenoverlast, illegale stort,
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graffiti
Zo kunt u bij dit meld punt, MOR, terecht, wanneer
u in Rosmalen graffiti , posters of stickers ontdekt,
die het dorp ontsieren . Zodra deze gemeld zijn ,
worden zij direct verwijderd, zo meldt de
gemeente. De graffiti wordt professioneel
verwijderd , vaak met water van 102 graden.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

In 2012 en 2013 iedere tweede maandag van de maand

Inloopspreekuur
Wat houdt u bezig in Rosmalen Centrum & Hondsberg?
Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg
De Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg bestaat ruim 11 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 2012 is er nog een inloopspreekuur op maandag 10 december. In 2013 zijn er spreekuren op
maandag 14 januari , maandag 11 februari , maandag 11 maart, maandag 8 april en maandag 13 mei.

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 uwagenda:
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 houdt ook de wijkraad Molenhoek op dezelfde tijden spreekuur in Perron-3 .

ledere 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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Bewoner aan 't woord
Deze keer hebben we Jan Hanegraaf bereid
gevonden om ge·interviewd worden.
Jan wordt eind van dit jaar 65 jaar, dus een mooi
moment om even terug te blikken .

Hanegraaf het niet laten om een keer in die
klompen te plassen!
Vader Hanegraaf was melkventer en kwam in een
groot deel van Rosmalen langs de deur. Op
zaterdag gingen Jan en z 'n broers vaak mee met
de melkkar. Op zaterdag was het een drukke dag,
want dan moest er ook door de klanten afgerekend
worden . Soms moesten ze ook op zaterdagavond
met de fiets naar de Heinis als er een boer had
gebeld dat ze slag room te kort kwamen . Zo
verdienden de jongens ook een zakcentje.
In hun vrije tijd gingen ze vaak zwemmen in de
Eerste Wetering in de Rosmalense polder. Daar
hebben ze allemaalleren zwemmen.
Jan heeft geleerd voor timmerman en heeft ook
19 jaar in de bouw gewerk1.

Jan is geboren en getogen in Rosmalen.
Hij is de tweede zoon in het gezin Hanegraaf met
vijf jongens. Toen Jan werd geboren woonde het
gezin in de Bredestraat
in de toenmalige
gemeentewoningen. Hij weet nog dat als het 's
nachts gesneeuwd had , je 's morgens eerst de
sneeuw van je dekens af moest schudden. Er
stond maar 1 houtkachel in huis en het dak was
niet meer dan aileen pannen.
Hij liep met z 'n broers dan over het zandpad naar
de jongensschool : de S1. Jozefschool. Hier heeft
hij de lagere school doorlopen.
Begin jaren 50 bouwde vader Hanegraaf een huis
in de Schoolstraa1. Dat huis is nu geruimd voor de
huidige rotonde . Achter het huis lag veel grond en
daar werd veel groente verbouwd .
De buurman was Albert Coppens (waar nu Stroop
& Zo is gehuisvest) . Albert had land in de polder
en daar werden aardappelen verbouwd . Op
woensdagmiddag ging Jan dan met z 'n broers
aardappels rooien en kregen ze 10 cent voor een
volle mand aardappelen .
Het was vroeger de gewoonte om je klompen uit
te doen bij de achterdeur. Toen Albert bij hun thuis
langs kwam , en de klompen van Albert dus bij de
achterdeur stonden , konden de kwajongens
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Maar vroeger was er ook de dienstplicht en Jan
kwam samen met z 'n kameraad Ad Schippers
terecht in de kazerne in Oirscho1. Maar omdat een
militair niet zoveel verdiende en wei vee I nodig had
om te kunnen verteren, gingen Ad en Jan 's
avonds werken. Ze tuften dan samen met de
brommer van Oirschot naar Rosmalen om daar
een paar uur te kunnen werken bij Joy Schippers.
Ze moesten er wei voor zorgen dat ze voor 24 .00
uur terug waren op de kazerne.
Na de diensttijd kwam Jan te werken in de
timmerwinkel van Timmers in 't Ven. Later heeft
Jan ook voor diverse bouwbedrijven gewerk1.
Jan kreeg in de Kentering verkering met z 'n
overbuurmeisje, Truus van Klaas van Hirtum . In
die tijd waren de Shuffles erg populair en die traden
regelmatig op in de Kentering. In de verkeringstijd
ging Jan toch nog graag met z 'n vrienden een
pilsje pakken bij 't Huukske . Maar omdat Truus
tegenover woonde en dus kon zien wanneer Jan
van huis ging , fietste hij met een grote omweg door
het dorp naar het cafe. Zo kon hij een avondje met
z 'n maten doorbrengen .
Maar inmiddels is hij al vele jaren gelukkig
getrouwd met Truus en hebben ze twee zonen
gekregen . Ze hebben samen met een broer van
Jan ook in de Schoolstraat een twee-onder-eenkap woning gekocht en verbouwd . Daar wonen ze
nog steeds met veel plezier. En dan zijn er ook nog
zes kleinkinderen waar ze erg trots op zijn .

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Bewoner aan 't woord
Toen Jan geplaagd werd door een hernia , moest
hij veranderen van werk. Hij begon als
onderhoudsmonteur van de toenmalige SWR
(Stichting Woningbouw Rosmalen) , nu bekend
als de Kleine Meierij . Later werd Jan als opvolger
van Bart van Veghel benoemd tot opzichter. Voor
vele huurders is Jan dan ook een bekend gezicht,
want Jan heeft 27 jaar met veel plezier gewerkt
bij de SWR/Kleine Meierij. Toevalligerwijs hield de
SWR toen tijdelijk kantoor in de voormalige St.
Jozefschool. Dus Jan was weer terug op t oude
nest.
Sinds 3 jaar is Jan gepensioneerd (ofVUT) en geniet
hij van vele bezigheden . Het eerste jaar van z' n vrije
tijd heeft hij vele beloftes aan bekenden ingelost met
hulp bij kleine verbouwingen . Na dat jaar heeft hij
een hobby opgepakt bij de HEVO, namelijk biljarten .
Elke week met hetzelfde groepje en met veel plezier.
Ruim twee jaar geleden werd Jan gevraagd door
Thea van Creij om mee te helpen met de
spelletjesavond voor verstandelijk beperkten. Dit
doet hij nu elke week samen met nog 3
vrijwilligers. Dit is een initiatief van Divers en Jan
heeft er nog geen moment spijt van gehad . Hij
vindt het nog steeds een groot genot als de
deelnemers (zo 'n 20 a 25 personen) weer een
gezellige avond hebben gehad .

Ook nemen de vrijwilligers de gasten wei eens
mee uit, zoals naar de Kentering of naar de
Hooghei. Met Carnaval is Jan ook van de partij
om mee te helpen.
Maar ook zijn echtgenote Truus is actief in het
vrijwilligerswerk. Zij is vaak te vinden in de
Annenborch om mee te helpen bij de
activiteitenbegeleiding.
Ook bezoeken Jan en Truus een aantal keren per
week de moeder van Jan , die op Mariaoord
woont. Truus doet ook al jaren de was voor haar
schoonmoeder.
Wat Jan ook op de voet voigt en zijn grote
interesse heeft, is de omleg van de ZuidWillemsvaart. Bijna wekelijks pakt hij de fiets om
te kijken wat de vorderingen zijn; de nieuwe
sluizen bij de Maas, de fly-overs bij het station in
Den Bosch , de stand van zaken in Hintham. Hij
geniet van deze megaklus.
En hier in onze wijk zien we Jan natuurlijk vaak
wandelen met z'n trouwe hond oEen aantal keren
per dag maakt Jan een flinke ronde en vindt het
ook reuze gezellig om onderweg een praatje te
maken met bekenden en onbekenden .
Jan , wij danken je hartelijk voor je
medewerking . Leuk om jou iets beter te leren
kennen!

Nostalgie van de school

Wijkraad Rosmalen
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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

Centrum management Rosmalen
Ondernemers, dienstverlening , vastgoed en de
gemeente hebben elkaar gevonden om het
economisch centrum van Rosmalen te versterken .
Samen gaan ze aan de slag om via centrummanagement het Rosmalense centrum nog
aantrekkelijker te maken.
Hard nodig, gezien de wederom uitgestelde
plannen voor Centrumplan ZUID.

Wat is Centrummanagement Rosmalen ?
Centrummanagement Rosmalen (CMR) is een
samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid , die investeren in het
centrum van Rosmalen. Samen slaan zij de
handen ineen, maken afspraken en werken zij aan
het verbeteren van het centrum. Partijen die wei
betrokken zijn bij het centrum maar niet
investeren , zoals bewoners en culturele instellingen, worden gehoord in vooroverleggen of
klankbordgroepen . Zij schuiven echter niet aan bij
CMR.
Tijdens een draagvlakmeting op 2 november2011 ,
onder toeziend oog van Notaris Heeringa , heeft
97% van de ondernemers aangegeven voorstander te zijn om te starten met CMR.

Wat is het doel van CMR ?
Het doel van CMR is het vergroten van de
aantrekkingskracht en daarmee het economisch
functioneren van het centrum van Rosmalen .

Hoe wordt dit doel bereikt ?
Samen met de gemeente zal CMR tot een
gezamenlijke visie moeten komen . Deze visie
moet worden vastgelegd in een plan van aanpak.
In het plan van aanpak worden afspraken gemaakt
over de gezamenlijke visie met daaraan
gekoppeld een activiteitenplan . Daarnaast moeten ook zaken als de financieringsvorm worden
besproken om de gezamenlijke visie concreet te
maken .

Eerste succes lobby CMR
In maart van dit jaar heeft er een wijkschouw
plaatsgevonden op initiatief van CMR. Naar
aanleiding van deze wijkschouw krijgt het centrum
van Rosmalen een stevige opknapbeurt. Oat is

positief nieuws . Samen met de gemeente zijn er
concrete plannen en afspraken gemaakt om de
openbare ruimte in het centrum van Rosmalen de
komende twee jaren op het niveau van de
Driesprong te brengen. CMR heeft de toezegging
gekregen dat er door de gemeente flink
ge"lnvesteerd gaat worden in Rosmalen Centrum .
In die periode wordt de open bare ruimte op niveau
gebracht: de infrastructuur, bewegwijzering,
parkeervoorzieningen,
verlichting ,
bankjes,
prullenbakken en bestrating worden aangepakt.
Niet aileen in het centrum , maar ook in de
aanloopstraten. De ambitie van de gemeente is
om dit in 2013 gerealiseerd te hebben. Vervolgens
wordt begin 2014 gestart met de herinrichting van
de parkeerplaatsen ter plaatse van de Kerki
Vreeburgpassage om deze een vergelijkbare
uitstraling te geven als de Driesprong.
Helaas, lopen verdere ontwikkelingen stroef.
Het voorstel om reclamebelasting in te voeren
heeft onlangs geen steun gekregen in de
gemeenteraad. V~~r de stichting CMR betekent
dit dat het lastig zal worden om door te gaan met
de plannen om het centrum van Rosmalen te
promoten , nu de zekerheid van structurele
inkomsten uitblijft. En dat terwijl 95% van de
ondernemers zich tijdens een draagvlakmeting
eind 2011 uitsprak voor de invoering van
reclameheffing .

Beleef Rosmalen
Een ander initiatief van CMR is : "Beleef
Rosmalen". "Beleef Rosmalen" is de slogan en
het beeldmerk van CMR naar buiten toe. De
kerngedachte
hierin
is
om
bewoners,
verenigingen en commercie meer met elkaar te
laten verbinden .
De website www.BeleefRosmalen .nlis al enige tijd
actief en ontwikkelt zich steeds duidelijker tot een
startportaal om Rosmalen te gaan bezoeken .
Hebt u suggesties , vragen of andere zaken voor
Centrum Management Rosmalen dan kunt u deze
mailen naar info@beleefrosmalen .nl.

Samen werken aan een sterker
Rosmalen
·0'"

~eleef Rosmalen

{leo

Wijkraad Rosmalen
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't Vosje Net 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 2351
1
I
I Dorpsstraat 41, 5241 EA Rosmalen J
Bakker van het Rosmalens Wiel

Groensnoeidag 13 oktober 2012
In samenwerking met de Afdeling Realisatie en
Beheer open bare Ruimte (RBOR) van de
gemeente vond de jaarlijkse Groensnoeidag dit
jaar plaats op zaterdag 13 oktober.

Van 10.00 uur tot 15.00 uur kon het snoeihout
afgeleverd worden op de 16 bekende
stortplaatsen .
Vele vrachtwagens vol werden zo afgevoerd . Ook
konden op zaterdag kruiwagens , grote en kleine
snoeischaren en takkenzagen geleend worden bij
de Wijkraad bij de kar aan de Deken Fritsenstraat.
Een achttal (oudere) wijkbewoners vroeg en kreeg
hulp van medewerkers van RBOR bij het snoeien
van hagen , bomen en struiken aan huis . leder jaar
merken we weer, dat de Groensnoeidag in onze
wijken Centrum en Hondsberg erg gewaardeerd
wordt.
De Wijkraad zal in het voorjaar van 2013,
waarschijnlijk
eind
april,
weer
een
Wijkschoonmaakdag organiseren . Wij zullen u
daarover tijdig informeren en rekenen er dan op
dat net als in april 2012 weer een groot aantal
wijkbewoners en kinderen zich zullen aanmelden
om onze wijken Centrum en Hondsberg op te
schonen.

De vakman aan het werk
Het weer werkte wat minder mee dan we van
vorige jaren gewend waren. Het was droog op
enkele korte buitjes na.

Resultaat van je werk

Wijkraad Rosmalen
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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

Senioren Computerleercentrum Rosmalen
nu gevestigd in de Annenborch in de Hoef
In april van dit jaar verliet Zorgcentrum de
Annenborch het Centrum van Rosmalen om haar
intrek te nemen in een prachtig nieuw gebouw in
De Hoef, gelegen in de Molenhoek.

Het Senioren Computerleercentrum Rosmalen
(SCR), voorheen Computer Inloop Annenborch
(CIA), verhuisde met de Annenborch mee en
verliet daarmee ook het Centrum. Wij hebben ruim
10 jaar in de "oude Annenborch" computerlessen
en de Computerinloop verzorgd voor aile ouderen
in en om Rosmalen. Nu doen we dat nog steeds,
zij het in een splinternieuw lokaal in de " nieuwe
Annenborch", met nieuwe apparatuur (besturingssysteem Windows 7) en een geheel nieuwe
inrichting . We beschikken nu zelfs over een
smartboard, een digitaal scherm waarmee we op
mod erne wijze uitleg kunnen geven over de
lesstof. Drie sponsoren waren ons zeer goed
gezind : de Rabobank , de Stichting Zorg en Welzijn
van de voormalige gemeente Rosmalen en de
Stichting tot steun voor de wijk CentrumHondsberg.
We nodigen iedereen die met een computervraag
zit van harte uit om naar het SCR te komen . Ook
als u thuis met Windows XP of Vista werkt, kunt u
bij het SCR met vragen terecht. Op dinsdag-,
woensdag- , donderdag- en vrijdagmorgen kunt u
van 9.30 uur tot 10.30 uur en van 10.30 uur tot
11 .30 uur, gedurende een uur, hulp bij uw vraag
krijgen van deskundige vrijwilligers tegen een
vergoeding van € 2,-.
Heeft u behoefte aan een computercursus , dan
vindt u in onze folder het cursusaanbod , dat de

eerstvolgende periode wordt aangeboden . De
folder is te verkrijgen bij Zorgcentrum de
Annenborch , Perron-3 , het Hevo-gebouw en de
Biechten . Er wordt gewerkt in groepjes van zes
personen en u wordt begeleid door een docent en
een assistent. De cursussen omvatten elk vijf
lessen van 1,5 uur en kosten €30 ,- + de kosten
van het boek dat gebruikt wordt. Er worden boeken
gebruikt die speciaal voor ouderen zijn
geschreven en het lestempo is ook op senioren
afgestemd .
Er zijn cursussen voor echte beginners, maar ook
voor mensen , die over al wat computervaardigheden beschikken en die bijvoorbeeld willen leren
foto 's te bewerken. Aile cursisten krijgen bij
deelname twee gratis kaartjes om tijdens een
Inloopuur onder begeleiding van een 'gastheer' te
gaan oefenen wat geleerd is in de cursus .

Wilt u zich aanmelden voor een cursus of meer
informatie, dan kunt u bellen naar Ineke Veltman ,
tel.nr. 073-5218810 of bij geen gehoor de receptie
van Zorgcentrum de Annenborch tel.nr. 073 8519600. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug
gebeld door iemand van het SCR.
Wilt u naar een Inloopuur komen , maak daarvoor
dan een afspraak bij Tiny Kappen tel.
06-12185995 (na 18.00 uur) of (v66r 18.00 uur) bij
Sjef Langens, via tel.nr. 073 - 5212272 .
Zorg dat u bij blijft in dit digitale tijdperk!
Henriette Koldewee
Voorzitter Stuurgroep SCR
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(Bouw)ontwikkelingen in het
centrum van Rosmalen
Centrumplan Rosmalen
Met een brief van 26 juni 2012 heeft het college
van B&W de gemeenteraad ge'informeerd over de
actuele stand van zaken van het Centrumplan
Rosmalen. Het college laat daarin weten dat zij
blijft vasthouden aan het stedenbouwkundig plan
dat eind 2009 is gepresenteerd en dat zij positief
blijft over de mogelijkheden om het Centrumplan
te realiseren . Wethouder Snijders verwacht dus
nog steeds dat er eind 2012 een vergunningaanvraag van Foruminvest bij de gemeente ligt.
De realiteit is echter, dat winkelontwikkelaar
Foruminvest al bijna 20 jaar nagenoeg het gehele
centrum zuid gebied in bezit heeft en de gemeente
afhankelijk is van Foruminvest bij het eventueel
wijzigen van het plan . Uit krantenberichten heeft
u kunnen vernemen , dat De Kleine Meierij (DKM)
zich onlangs definitief als
partij
heeft
teruggetrakken uit de samenwerkingsovereenkomst.
V~~r

de Wijkraad is echter "de maat vol".
De bewoners van ons wijkraadgebied, nee de
bewoners van geheel Rosmalen, hebben het recht
duidelijke informatie te krijgen over de uitbreiding
van het centrum van Rosmalen. Wij hebben steun
gegeven aan de visie die Centrummanagement
Rosmalen (CMR) uitdraagt, en wei dat het
Centrumplan in de vorm zoals gepresenteerd eind
2009, achterhaald is . Vasthouden aan dit plan is
volgens CMR niet wenselijk. Uitbreiding van het
centrum van Rosmalen zou in een kleinere variant
en volgens een gepaste branchering moeten en
op kortere termijn ook moeten kunnen.
Echter, in de vergadering van de raadscommissie
Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van 30
oktober jl. uitten enkele politieke partijen eindelijk
weer eens grate zorgen over de voortgang van het
Centrumplan. Een relaas van die vergadering
heeft u kunnen lezen in het Brabants Dagblad van
1 november jl. In het Brabants Dagblad van 3
november jl. wordt nog eens verder ingegaan op
zes vragen over het Centrumplan Rosmalen.
Wethouder Geert Snijders reageerde op de
vragen van de raadsfracties dat het college van
B&W Foruminvest nog een maand of zes, dus tot
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maart 2013, de tijd geeft om het plan vlot te
trekken. Volgens Foruminvest hangt de aanvraag
voor een omgevingsvergunning af van de verhuur
van de te realiseren winkelruimten/commerciele
ruimten in het Centrumplan. Vanuit de markt blijkt
er, volgens hen, volop interesse te zijn voor
Rosmalen .
De Wijkraad is heel benieuwd hoe de stand van
zaken is in maart 2013 en doet vanaf deze plaats
een dringende opraep aan het college van B&W
om dan publiekelijk aan de inwoners van
Rosmalen uitleg te geven over de voortgang van
het Centrumplan , de uitbreiding van het centrum
van Rosmalen .
De Hooghe Raedt schiet de grond uit
De bouw van het appartementencomplex De
Hooghe Raedt, dat gaat worden gebouwd op de
hoek Hoogstraat- Raadhuisstraat, schiet de grand
uit. De Hooghe Raedt zal 11 appartementen
omvatten en ca. 580 m2 commerciele ruimten
(vooral bedoeld voorwinkels) op de begane grand.
Aile appartementen zijn inmiddels verkocht.
Bouwbedrijf Timmers laat weten dat rand
september 2013 de oplevering zal plaatsvinden .
Naar verwachting zullen dan ook aile commerciele
ruimten in gebruik worden genomen.

De bouw achter de Rabobank aan de
RaadhuisstraaUHoogstraat

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

(Bouw)ontwikkelingen in het
centrum van Rosmalen
Appartementencomplex Villa Marquant
Bouwfonds Ontwikkeling B.v. gaat aansluitend
aan de Hooghe Raedt een appartementencomplex bouwen van 10 appartementeni
penthouses. De Rabobank zal dan worden
gesloopt en zal op de begane grond een kantoor
terugkrijgen van ongeveer400 m2. Zodra erzeven
van de 10 appartementen zijn verkocht, zal er
worden gestart met de bouw. Bouwfonds is met
een aantal kandidaten in overleg en een aantal
van hen heeft al gesprekken gevoerd met het
Ha12.
De
interieur-ontwerpbureau
voorverkoopperiode loopt nog steeds. De
omgevingsvergunning is verleend , dus er kan
direct met de bouw worden begonnen.

Bouwplan hoek HooghuisstraatlNieuwstraat

Op de locatie hoek NieuwstraaUHoogstraat,
tussen de SPAR supermarkt en de woning
Nieuwstraat 6 ontwikkelt Van Santvoort uit
Rosmalen negen appartementen in het centrum
van Rosmalen. Wonen op die locatie past in
principe in het bestemmingsplan .

De appartementen zijn niet aileen door hun
indeling, ruimte en afwerking zeer aantrekkelijk,
maar ook door hun ligging in het centrum
Rosmalen. U woont hier zeer comfortabel in het
hart van Rosmalen. Zeker voor de starter, maar
ook voor de senioren worden dit ideale
appartementen .

Er is goed gekeken naar de wensen van deze
doelgroepen . De afmetingen , indeling en
buitenruimten zullen de doelgroepen zeker
De
oppervlakte
van
de
aanspreken .
appartementen varieert tussen de 65 m2 en 85
m2 en de prijzen zijn vanaf € 175.000,00 . Aile
eenheden worden compleet afgewerkt met
keuken voorzien van aile inbouwapparatuur en
sanitair van Villeroy en Boch met Grohe kranen .
Maar ook beschikken de appartementen over
vloerverwarming en een ruime keuze uit vloer en
wandtegels. Uiteraard is er voor de toekomstig
eigenaar nog aile gelegenheid voor inspraak in de
plattegrond en afwerking van hun appart
ement.
Aile appartementen beschikken over een
individuele parkeerplaats en berging . Start
verkoop staat gepland voor eind november 2012 ,
maar reeds nu zijn er al enkele opties vergeven.
Kunt u ook niet wachten , dan kan de makelaar u
alvast de eerste tekeningen laten zien. V~~r een
afspraak kunt u bellen met BOSS Wonen
073-6123030 en vragen naar Martijn van
Kollenburg.
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Wist u dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Er sinds het verschijnen van ons wijkblad van juni weer enkele nieuwe zaken bij zijn gekomen
in ons centrum .
De volgende zaken zich nieuw hebben gevestigd : Goudinkoop Florin aan Catelijnen 1, Jaas
Woon en Kado aan de Torenstraat direct naast de Vreeburgpassage , 't Vosje De Driesprong
in de voormalige Supervlaai en een Italiaanse Delicatessewinkel Delissimo aan de
E
Dorpsstraat 50 .
Per 1 september in de voormalige Plaza De Inloop aan de Dorpsstraat 65 een jeansmodezaak zich tijdelijk heeft gevestigd .
Per 1 oktober Cor en Nel van der Meij zijn gestopt met hun bloemenboetiek in de
Vreeburgpassage en Hans Jonkergouw (bekend van bloemenstudio Floral Design) de
bloemenzaak onder de naam Basic Flowers met een eigen bloemenconcept vanaf 4 oktober
voortzet.
De Dierenwei Geitenbrij , gelegen langs het spoor, nog steeds vrijwilligers zoekt voor het vele
werk dat moet worden gedaan en ook dringend behoeft heeft aan sponsoren.
Er in ons wijkraadgebied de afgelopen maanden twee overvallen hebben plaatsgevonden; in
de Deken Fritsenstraat is een oude dame op straat overvallen en in de Lambertusstraat heeft
in huis een beroving plaatsgevonden .
De Wijkraad haar wijkbewoners daarom erop attent maakt dat zoiets overal kan gebeuren en
u dus overal en op elk moment oplettend moet zijn .
U altijd direct 112 of 0900-8844 kunt bellen wanneer u vreemde personen in uw buurtlstraat
ziet of u een misdrijf o.i.d . in uw omgeving waarneemt. De politie is u dankbaar.
Het Wijkplein Rosmalen definitief is gevestigd op de bovenverdieping van Perron-3 . In het
Wijkplein kunt u terecht met uw vragen op het gebied van wonen , zorg , welzijn en inkomen ,
maar ook voor activiteiten en vrijwilligerswerk in uw wijk .
Diverse organisaties en instanties spreekuur houden in het Wijkplein : o.a. de Wmo-consulent
van de gemeente, woningcorporaties , Juvans (maatschappelijk werk), politie en diverse
zorginstellingen .
U vrijblijvend kunt binnenlopen tijdens de spreekuren . De spreekuren van het Wijkplein
Rosmalen zijn elke maandag , dinsdag , woensdag , donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Telefoon: 073-6153000 en e-mail: wijkplein.rosmalen@divers .nl
Ouderen voor advies contact kunnen leggen met de ouderenadviseur van Divers, via 0736124488, het centrale telefoonnummer van welzijnsonderneming Divers .
De ouderenadviseur voor Rosmalen/Hintham Manigeh Molaparast is, telefoon 06-46768103 ;
op woensdag houdt zij spreekuur van 10.00 uur - 12.00 uur in het Wijkplein Rosmalen.
Er in de maand oktober op een aantal plaatsen door de gemeente weer bladkorven zijn
geplaatst. In die korven kunt u de hele herfst en winter uw bladafval deponeren . De korven
staan er niet om ander afval dan bladafval in te deponeren .
Er dit jaar nog een koopzondag is in het centrum van Rosmalen en wei op zondag 16
december wanneer in het hele centrum de jaarlijkse Kerstmarkt plaatsvindt.
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Adressen voor de wijk Centrum en Hondsberg
Secretariaat:
Wijkraad Centrum en Hondsberg, Schoolstraat 26,5241 VB Rosmalen
Oagelijks bestuur
Voorzitter:
Willem Hoogenberk
Pastoriestraat 28
52185085241 TO
Secretaris :
Schoolstraat 26
52169295241 VB
Toon Smetsers
penningmeester:
Wil Coppelmans
Schoolstraat 18b
5218971 5241 VB
Theo Schonenberg
Joop Gels
Adrienne Hazenberg
Lydia Langeraap
Jean van Rossum

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

5241 TP
5243SE
5243 XL
5243 XL
5243VR

Wijkmanager

Paul Hilgers
Frank van Berkel
Wijkteamleider
Wil Klerks
Buurtcoordinator politie Theo Gevers

6159119
6155726
6153109
09008844

Milieupolitie 's Hertogenbosch
Milieuklachten
Meldpunt Openbare Ruimte
Afvalstoffendienst
Wijkplein Rosmalen

61552 16
681 2821
6155555
6280500
6153000

ledere tweede maandag van de maand
INLOOPSPREEKUUR
19.00 uur - 19.30 uur in de foyer van Perron-3
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