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Welkom van de voorzitter
V~~r

u ligt de zestiende editie van " Kernmaggezien" , het wijkblad van de Wijkraad
Rosmalen Centrum en Hondsberg . Het vorige
wijkblad was van oktober 2011. We proberen in
2012 weer twee keer een wijkblad te maken en
huis aan huis te verspreiden. Dit wijkblad heeft een
nieuw formaat en is in kleur. Dit is voor ons de
eerste keer dat we deze vorm uitproberen . Ik hoop
dat het u bevalt.

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 telefonisch
contact opnemen met mij, voorzitter van de
Wijkraad . Mijn telefoonnummer staat achterin 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 .

spreekuur op de tweede maandag van de maand
vanaf 19.00 uur in de foyer van Perron-3

Komt u de Wijkraad versterken ?
Vanaf begin 2010 bestaat de Wijkraad uit zeven
actieve leden. Eigenlijk behoort onze Wijkraad uit
minimaal 9 leden te bestaan , gelet op het aantal
inwoners van ons wijkraadgebied. Nog steeds
kunnen we dus versterking van de Wijkraad
gebruiken om actief onderwerpen op te pakken,
zoals jongerenoverlast, problematische verkeerssituaties, opschonen van de open bare ruimte ,
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 emailen sturen. Wij kunnen uw inzet goed
gebruiken.
Ik wens u vee I leesplezier met deze zestiende
editie van "Kernmaggezien" !!

Willem Hoogenberk, voorzitter
U kunt uw vragen of signalen ook kwijt en
bespreken tijdens ons maandelijks inloop-

Kinderen Den Krommenhoek ruimen zwerfaval
Kinderen van school Den
Krommenhoek hebben op
vrijdag 13 april in de wijk
en rondom hun eigen
school zwerfafval
opgeruimd .
Zij waren onder de indruk
van wat er allemaallag!

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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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

Helpt U mee bloembakken verzorgen in uw straat?
De gemeenteraad heeft besloten tot een
bezuiniging op het onderhoud van het groen ,
bijvoorbeeld eenjarige bloemen , bloembolien en
bakken met planten . Plantenbakken en
geraniumtorens (bloembakken) en perken met
eenjarige planten zijn erg duur in onderhoud .

verzorgen , dan voorkomt u dat de bloembakken
verdwijnen . De gemeente vult de bloembakken
met planten en plaatst ze bij u in de straat.

Bezuinigingen
In 2012 bezuinigen wij 40.000 euro en in 2013
37 .000 euro op eenjarige bloemen en planten. Dit
zal betekenen dat we in 2012 de helft van de
bloembakken en in 2013 de andere bloembakken
zulien gaan weghalen. De bloemperken met
eenjarige planten vormen we in 2013 om tot gras,
uitgezonderd de vakken op de rotondes .
Bewoners aan zet!
Er moet bezuinigd worden. Oat is een gegeven .
We moeten bezuinigen op het onderhoud. Maar er
is een mogelijkheid om de bloembakken te
behouden .
Ais u, als bewoner(s), het onderhoud van de
bloembakken en de eenjarige planten verzorgt,
kan worden voorkomen dat de gemeente ze
weghaalt.

Het gaat hier om de bloembakken en eenjarigen
die al in uw straat aanwezig zijn , het is niet de
bedoeling om extra bloembakken en eenjarige
perken erbij te plaatsen .
Interesse in verzorgen bloembakken en
plantenbakken?
Ais u zelf de bloembakken in uw straat gaat

De bewoners verzorgen daarna het onderhoud .
Oat betekent het watergeven , onkruid verwijderen
en zwerfvuil weghalen. In het najaar haalt de
gemeente de bloembak weer op. Ais blijkt dat de
bloembak niet goed wordt verzorgd , dan verwijdert
de gemeente alsnog de bloembak.
Meer informatie
Hebt u belangsteliing om als bewoner of samen
met enkele buurtbewoners een bestaande
bloembak of plantenperk te verzorgen , neem dan
contact op met de gemeente. De projectleider
wijkbeheer van de afdeling Real isatie en Beheer
Openbare Ruimte is uw aanspreekpunt.

Wijk

Projectleider

Telefoonnummer

Binnenstad en Muntel , de
Vliert

Klaas
Terwisscha

073-6159115

Zuid en Graafse poort

Rinus van de Vrie

073-615 9721

Rosmalen noord en Zuid ,
Groote Wielen

Hanno de Hoog

073-615 9739

Empel en Maaspoort

Patrick Verheul

073-615 9572

Wij kraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Aan It woord: Henk van Helvoirt
Ondertussen had Henk, in navolging van zijn
vader, zich ook aangemeld bij de Rosmalense
vrijwill ige brandweer. Oaar kan hij natuurlijk vele
verhalen over vertellen. Tenslotte is hij 39 jaar
brandweerman geweest. Zoals die keer dat ze na
een uitruk in de nacht van zaterdag op zondag ,
heel vroeg in de ochtend , gezien werden door
vissers. Omdat de spuitgasten toen vanaf de
kazerne in de Raadhuisstraat (achter de
Rabobank) richting cafe Van Helvoirt liepen in
pyjamabroek, waarschuwden die vissers de
politie . Oeze gingen op zoek omdat men dacht dat
het hier ging om een aantal ontsnapte bewoners
van Coudewater.
Oaarnaast had Henk ook nog tijd voor z 'n grote
passie: het Gilde. Henk z'n vader en opa waren
ook gildebroeders en ook zoon Marcel is lid van
het Gilde. Henk is vanaf zijn 17e jaar bij het Gilde
St. Catharina/St. Joris.

Henk van Helvoirt is een geboren en getogen
Rosmalenaar.ln 1939 geboren in de Maliskamp
en na 1 jaar al verhuisd naar de Dorpsstraat.
Hij woonde toen in een pand waar nu
kledingzaak Xan Woman is gevestigd.
Oit pand was vroeger het koetshuis en werd
verbouwd tot 3 woonhuizen . Hierin kwamen Piet
van Hirtum met gezin, Anton Vos (naderhand Max
van Herpen) en het gezin Van Helvoirt. Tegenover
was de winkel van Marinus Groos en Stien van
Boerke. Stien verhuisde later, via de Kruisstraat,
naar de overkant met een groente-winkel. Nu is
dit Annies speelgoedwinkel.Later verhuisde het
gezin Van Helvoirt naar een huis op de Bergt.
Een aantal jaren later nam vader Van Helvoirt het
cafe in de Oorpsstraat over van Harry van Alphen
en Mina Kusters. En weerverhuisde het hele gezin
en ging bij het cafe wonen. Oit werd cafe Van
Helvoirt (later cafe de Pomp). Vader Van Helvoirt
werkte ook als melkventer voor de St. Jan. Het
gezin Van Helvoirt kreeg 8 kinderen.
Toen Henk 19 jaar was ging hij in militaire dienst
en tijdens de dienstplicht leerde hij Mien van der
Pas kennen . Henk en Mien kregen 3 kinderen en
hebben inmiddels ook 6 kleinkinderen waar ze erg
trots op zijn .

Inmiddels is Henk al vele jaren Hoofdman . Het
Gilde telt 40 enthousiaste leden . Elke zaterdag
wordt er geoefend met geweerschieten en nu ook
kruisboogschieten . Ook de tamboers en
vendel iers zijn dan actief. Op donderdagavond
wordt er ook jeu de boules gespeeld.
Vol trots vertelt Henk dat op 14 april jl. een nieuw
clubhuis is geopend (tegenover Intratuin). Vroeger
maakten de gildebroeders zelf de munitie. Oe
loden kogels werden gemaakt en de slaghoedjes
werden gevuld met kruit. Bij Chris van Gaalen
deden ze er stiekem een extra schepje kruit in voor
de extra harde knal. Het kruit werd bewaard bij Piet
van Hirtum thuis in de oven . Want dat was een
mooie droge plek. Totdat op een keer de oven aan
werd gezet en men was vergeten dat het kruit er
nog in lag en het gevolg was een ontploffing!!
En dan is er ook nog de EHBO vereniging . Henk
is maar liefst al 36 jaar lid. Ais EHBO-lid wordt je
1 of 2 keer per jaar ingezet bij evenementen . Maar
dat doet Henk nog steeds met plezier.
AI met al is Henk dus nog steeds een drukbezet
man , ondanks dat hij inmiddels gepensioneerd is.
Wij wensen Henk en Mien nog vele gelukkige en
gezonde jaren in ons Rosmalen!

Na 21 maanden in dienst keerde Henk terug als
automonteur bij Oenisse . Hierna werkte hij nog bij
autobedrijf Van Lent in Empel om vervolgens 29
jaar te gaan werken bij Heijmans NV.

6

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Centrum-management
Wat een fantastische dag was Koninginnedag in
Rosmalen dit jaar. Mede door het uitzonderlijke
mooie weer trokken vele bezoekers naar het
centrum van Rosmalen. Juist op zo'n dag zie je
dat Rosmalen groot is geworden maar toch dorps
is gebleven.
V~~r

de ondernemers in Rosmalen Centrum was
30 april een speciale dag. De nieuwe website
"beleefrosmalen" werd die dag gelanceerd door
locoburgemeester Geert Snijders. Met een luide
knal werden kilo 's confetti de lucht in geschoten .
De website "BeleefRosmalen .nl" is het eerste
zichtbare initiatief van de stichting Centrum
Management Rosmalen (CMR).

Wat is Centrum Management Rosmalen?
De kern van CMR is samenwerking . Partijen die
investeren in het centrum - ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid - slaan de hand en
ineen . Samen maken zij 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 . De stichting CMR is 8
november 2011 opgeMc~ .
Centrummanagement richt zich op alles wat te
maken heeft met het economisch functioneren en
de ruimtelijke kwaliteit van het centrumgebied,
rekening houdend met de leefbaarheid en
positionering.

Denk aan het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte , veiligheid, wet- en regelgeving ,
evenementen , pr en communicatie, bereikbaarheid en parkeren , branchering en winkelaanbod . Rondom al die thema 's zorgen de
deelnemers aan centrummanagement voor het
afstemmen van en soms het mee-ontwikkelen van
beleid. De basis is telkens de gezamenlijk
gedragen visie en ambitie , die worden vastgelegd
in een meerjarenbeleidsplan.

Waarom centrummanagement?
Centrum plan ZUID heeft Rosmalen centrum al
jaren in de greep. De concurrentiepositie staat
onder druk en de eerste tekenen van verpaupering
zijn duidelijk zichtbaar.
Zonder een goed beleid , gerichte activiteiten en
goede samenwerking staat de toekomst van het
centrum van Rosmalen op het spel. CMR wil niet
afwachten op de realisatie van Centrumplan ZUID
maar gaat uit van eigen kracht.

beleefrosmalen.nl
De slogan waar CMR mee werkt is Beleef
Rosmalen . Op de site BeleefRosmalen.nl blijft u
op de hoogte van evenementen welke
plaatsvinden in Rosmalen.
Heeft u adviezen , vragen of opmerkingen dan
hoort CMR dit graag . Het beste kunt u een mail
sturen naar info@beleefrosmalen.nl .

Samen werken aan een beter Rosmalen

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Kunstgrasveldje Schutterstraat
Op woensdag 24 augustus 2011 had de gemeente
samen met de Wijkraad in Perron-3 een tweede
avond georganiseerd over de aanleg van een
kunstgrasveldje in het gebied rondom de Dierenwei
Geitenbrij . Van gemeentezijde werd duidelijk
gemaakt dat de locatie Schutterstraat verder
uitgewerkt zou worden. Aile opmerkingen zullen dan
zoveel als mogelijk meegenomen worden .
Over de informatieavond van 24 augustus 2011
schreven wij uitvoerig in ons laatste wijkblad van
oktober 2011 .
Er is toen ook gezegd dat dit kunstgrasveldje
onderdeel is van een project van een 5-tal veldjes ,
die zullen worden gerealiseerd. Echter, niet bij aile 5
veldjes is de voorbereiding even soepel verlopen . En
dan moet het proces van aanbesteding nog
gebeuren , uiteraard voor het gehele project van 5
veldjes.

Na enkele keren contact met Wil Klerks kreeg de
Wijkraad op 11 mei te horen dat de laatste hand werd
gelegd aan de werkomschrijving van het veldje
Schutterstraat, waarna een prijsaanvraag kan
worden weggezet bij de leveranciers van kunstgras .
Hanno de Hoog, projectieiderWijkbeheer Rosmalen ,
heeft aan de Wijkraad aangegeven dat het streven
is dat wellicht al voor de bouwvakvakantie zal worden
gestart met de aanleg van het kunstgrasveldje
Schutterstraat. Maar dat is afhankelijk van het
verloop van de aanbesteding.
Omdat de planning van de werkzaamheden meer
dan een half jaar is opgeschoven en de Wijkraad toch
bezig was met het schrijven van een wijkblad , heeft
de gemeente aan de Wijkraad gevraagd deze
informatie via het wijkblad bekend te maken . Zo
worden aile wijkbewoners tegelijkertijd ge'informeerd .
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Uitbreiding gezondheidscentrum Dorpsstraat voltooid
In ons wijkblad van oktober 2011 schreven wij dat de
initiatiefnemers van het gezondheids-centrum aan de
Dorpsstraat, Medisch Centrum Rosmalen Centraal ,
aan de voorkant nog zal worden uitgebreid voor een
nieuwe apotheek en ook enkele medischl
zorgondersteunende voorzieningen .
In maart van dit jaar zijn de bouwwerk-zaamheden
gestart van deze uitbreiding richting Dorpsstraat. Op
dinsdag 15 mei is de zogenaamde ruwbouw
opgeleverd en door Timmers overgedragen aan de
initiatiefnemers. De planning is dat de nieuwe
uitbreiding eind juni in gebruik kan worden genomen .
Dan zal de apotheek ook definitief verhuizen van de
Raadhuisstraat naar de Dorpsstraat.
Het is bij de Wijkraad niet bekend door wie/wat de
leeg gekomen apotheekruimte aan de
Raadhuisstraat gaat worden ingevuld .

Andere ontwikkelaar voor Annenborchlocatie Schoolstraat
De Annenborchflat aan de Schoolstraat staat leeg ;
de bewoners zijn in de maand mei allemaal verhuisd
naar het nieuwe Annenborchcomplex in de Hoef, ten
zuiden van de spoorlijn . Maar wat gaat er gebeuren
met het terrein van de Annenborch aan de
Schoolstraat ? Op het moment van schrijven van dit
wijkblad , kunnen wij u als voigt informeren.
Het terrein waar de gebouwen van de voormalige
Annenborch op staan was tot voor enkele weken
geleden eigendom van De Kleine Meierij (DKM). De
Wijkraad had daarom de afgelopen maanden contact
met DKM over de eerste plannen voor ontwikkeling
van het gebied van de Annenborch .
Echter, begin mei heeft DKM het terrein verkocht aan
Hurks Vastgoed Ontwikkeling . Deze ontwikkelmaatschappij heeft ons laten weten dat er een plan
wordt gemaakt voor de bouw van grondgebonden
woningen . Over de exacte invulling van het terrein is
op dit moment nog geen concreet plan beschikbaar.

Of er een procedure voor wijziging van het
bestemmingsplan nodig is, is op dit moment ook niet
te zeggen . Hurks streeft er wei naar om over
anderhalf tot twee jaar met de bouw van de woningen
te kunnen starten.
Hurks heeft verder aangegeven , dat zij ervoor zullen
zorgen dat het leegstaande gebouw voor tijdelijke
bewoning zal worden gebruikt.
De Wijkraad heeft de komende tijd regelmatig contact
met vertegenwoordigers van Hurks Vastgoed
Ontwikkeling . Wij gaan kijken of het mogelijk is om
samen
met Hurks Vastgoed
Ontwikkeling,
na
de
vakantieperiode,
een
bijvoorbeeld
informatiebijeenkomst
te
organiseren
voor
omwonenden en andere belangstellenden .
Heeft u vragen , u kunt ons gerust bellen of een
email sturen.
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s n e l . vee lzijd ig, betrouwbaar

Hulp nodig met uw PC of laptop? Heeft
u genoeg van uw huidige systeem en
wilt u upgraden of zelfs een geheel
nieuw systeem? Het kan allemaal!
Kijk snel op:
www.bppcservice.nl
En zie wat er allemaal mogelijk is.
Ook voor aanleggen van bekabelde of
draadloze netwerken .
Bjorn Pauwels PC Service
Oude Dijk 3,5241CV Rosmalen

T 06 - 19 04 11 50
M info@bppcservice.nl

The

JeansBarn
vanHeenum
Deken Fritsenstraat63
Rosmalen Tel. 013-5213368

Terugblik groensnoeidag 15 oktober 2011
Op zaterdag 15 oktober 2011 hield de Wijkraad
weer een ouderwetse groensnoeidag in de wijken
Centrum en Hondsberg . We had den prima weer
en de wijkbewoners hadden er echt zin in.
Het was deze keer een gewone ouderwetse
groensnoeidag, goed weer, vee I animo etc. Er
gebeurden dit jaar geen opvallende dingen. Alles
verliep volgens het boekje. Ook het helpen door
BOR-medewerkers Henk en zijn assistent verliep

probleemloos, ook al hadden ze werk zat. Peter
de assistent (uit de Weenergroep) van 2010 kwam
nog even kijken, want hij vond het jammer dat hij
door persoonlijke omstandigheden niet meer mee
kon doen. We waren goed op tijd klaar en het
snoeiafval was op tijd weg , ondanks dat het ver
weggebracht moest worden naar de Treurenburg.
We zijn blij datwe de groensnoeidag losgekoppeld
hebben van de wijkschoonmaakdag , waarover u
elders in dit blad leest.

MEL

PUN

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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(Bouw)ontwikkelingen in het centrum van Rosmalen
Kom Zuidplan, Centrum Rosmalen
Eind 2009 is door de gemeente in Perron-3 het
stedenbouwkundig plan gepresenteerd voor het
nieuwe woon-/winkelgebied rondom het zogenaamde Landje van Buijs, het Kom Zuidplan. Het
plan omvat: 10.700 m2 brutovloeroppervlak
winkel- en commerciele ruimten , 71 woningen
(boven winkels) en een parkeergarage met 250
bezoekers-parkeerplaatsen en 58 bewonersparkeer-plaatsen , en op een parkeerdek nog eens
40 bewonersparkeerplaatsen .
Omdat het totale project niet past in het geldende
bestemmingsplan, heeft het college van B& W voor
het Kom Zuidplan een projectbesluit genomen, dat
op 28 juni 2011 is vastgesteld. Een projectbesluit
is een nieuw instrument in de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening, waarmee de geldende
bestemmingsplannen (van 1979 en 1994) buiten
toepassing kunnen blijven. Er moet nu aileen nog
door de initiatiefnemers, de projectontwikkelmaatschappij ForuminvesUDKM (De Kleine
Meierij), een omgevingsvergunning (= bouwvergunning) voor de beoogde nieuwbouw bij de
gemeente worden aangevraagd.
De Wijkraad heeft regelmatig contact met
wethouder Geert Snijders en in het wijkblad van
oktober 2011 meldden wij u dat de gemeente
verwachtte dat de projectontwikkelaar nog v66r
het einde van 2011 een omgevingsvergunning bij
de gemeente zou hebben ingediend.
Echter, begin mei was er nog geen omgevingsvergunning bij de gemeente aangevraagd door de
ontwikkelaar van het Kom Zuidplan . Wat dat
betekent voor de start van de bouwwerkzaamheden in het Kom Zuidplan , is op dit moment
ook door de wethouder niet te zeggen . Dat bleek
wei op de Thema-avond 'De toekomst van
Rosmalen" op 26 april jl. in de Kentering , toen
Geert Snijders een toelichting gaf op enkele (grote)
bouwprojecten in en om Rosmalen . Over de
voortgang van het Kom Zuidplan kon hij maar zeer
weinig informatie geven .
De wethouder heeft wei aangegeven dat v66r de
zomervakantie er voor de gemeente duidelijkheid
moet komen en de haalbaarheid van het gehele
project verzekerd moet zijn.
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Bouw appartementencomplex
De Hooghe Raedt van start
Enkele jaren geleden was er sprake van een
appartementencomplex voor 32 appartementen
en ca 1500 m2 commerciele ruimten op de begane
grond op het perceel Hoogstraat, Raadhuisstraat,
Dorpsstraat. De Rabobank zou terugkomen op ca
500 m2 op de begane grond .
Daarna zijn de plannen veranderd , mede doordat
de afgelopen jaren 'de klad is gekomen in de
huizenmarkt'. Het bouwplan is in tweeen geknipt.
Bouwbedrijf Timmers is de initiatief-nemer en
bouwer van De Hooghe Raedt, dat gaat worden
gebouwd op de hoek Hoogstraat- Raadhuisstraat.
De Hooghe Raedt zal11 appartementen omvatten
en ca . 900 m2 commerciele ruimten (met name
bedoeld voor winkels) op de begane grond .
Op woensdag 25 april gaven wethouder Geert
Snijders en directeur Projecten van Bouwbedrijf
Timmers , Jan Bordewijk, samen het startsein voor
de sloop van de woning Raadhuisstraat 7 en het
begin van de bouw van De Hooghe Raedt. In de
ROSbode van 4 mei jl. hebt u daarover in een
artikel op de voorpagina uitvoerig kunnen lezen .

Start bouw appartementencomplex
Villa Marquant nog onduidelijk
Het is de bedoeling dat aansluitend aan het
appartementencomplex De Hooghe Raedt door
Bouwfonds Ontwikkeling BV een appartementencomplex met de naam Villa Marquant zal
worden gerealiseerd . De huidige Rabobank zal
dan worden gesloopt en zal op de begane grond
terugkomen ; boven de Rabobank zullen
appartementen worden gebouwd . Echter, van een
vertegenwoordiger van Bouwfonds heeft de
Wijkraad eind mei vernomen dat de plannen voor
het bouwcomplexVilia Marquant en de planning
van de start van de bouwwerkzaamheden nog
helemaal niet definitief zijn .

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Bijna 60 medebewoners ruimen Rosmalen
Centrum en Hondsberg op!
Zaterdag 14 april
werd weer de jaarlijkse
schoonmaakdag gehouden in de wijk Rosmalen
Centrum Hondsberg. Ook dit keer werd er gestart
in de Deken Fritsenstraat waar een keet stond van
de gemeente 's-Hertogenbosch. Daar kon
iedereen een hesje, prikker en handschoenen
krijgen, de leden van de wijkraad had den een
indeling gemaakt zodat de bewoners wisten waar
er opgeruimd kon worden, een dag eerder had den
namelijk de kinderen van den Krommenhoek al
een dee I van de wijk aangepakt.
Bijzonder dit jaar was dat ook in het centrum werd
schoongemaakt en dat betekende naast
zwerfafval ruimen ook met een emmertje sop aan
de gang. Er is vanuitde gemeente een wijkschouw
geweest en daarin is afgesproken dat de
gemeente bijvoorbeeld prullenbakken en

verkeersborden recht gaat zetten, bestrating
aanpakken waar nodig. Verder is afgesproken dat
ook de ondernemers en wijkbewoners mee zullen
helpen met het schoonmaken en ontstickeren van
diezelfde prullenbakken maar ook bankjes en
lantaarnpalen. Vandaar dat er een begin werd
gemaakt. Wijkbewoners en hun kinderen gingen
aan de slag en bankjes, prullenbakken ,
lantaarnpalen kregen een lekker sopje en werden
weer lekker fris. Op veel meubilair zaten stickers
die er afwerden gehaald. Het is nog lang niet klaar
maar aile beetjes helpen .
Na al het harde werken was er vanaf half een
drinken en een frietje voor iedereen, er stond een
heuse frietkar bij in de Deken Fritsenstraat. De
wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg wil aile
bewoners heel hartelijk bedanken voor hun hulp!

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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EP: die doet he
NU OOK IN ROSMALEN & NUlAND
HET ADRES VOOR AL UW AUDIOlTV
& HUISHOUDELIJKEAPPARATUUR
Voor reparaties van al uw audio/tv en huishoudelijke apparatuur beschikken wij over
een eigen technische dienst dat 24 uur per dag bereikbaar is op tel.: 073 • 53 22 332.

~e;Lunenburg
Verfengde van Meeuwenstraat 2 - 5241 TG Rosmalen
Tel. : (073) 5212151 - Fax. : (073) 5211965
www.eplunenburg.nl-info@eplunenburg.nl

De bouw van een nieuw parochiecentrum
mag van start
In het laatste wijkblad van oktober 2011 meldden
wij u dat de Wijkraad beroep heeft ingesteld tegen
het door de gemeenteraad (op 15 februari 2011)
vastgestelde
bestemmingsplan
"Pastorie
Rodenborchweg". Aanleiding voor de gemeente
om dit bestemmingsplan op te stellen was dat het
kerkbestuur een parochiecentrum met woonfunctie wil realiseren op het perceel , dat gelegen
is tussen de Sint-Lambertuskerk en het perceel
aan de Rodenborchweg 4. De bestaande pastorie
aan de Markt 1 zal worden verkocht.
De Raad van State heeft echter op 14 maart 2012
het beroep van de Wijkraad ongegrond verklaard .
Dat betekent dat het parkeerterrein met 33
parkeerplaatsen aan de Rodenborchweg , dat al
meer dan 20 jaar een belangrijke functie vervult
voor de bestaande voorzieningenstructuur in het
noordelijk deel van het centrum van Rosmalen , zal
komen te vervallen .
Ons beroep bij de Raad van State was gericht
tegen de ernstige structurele aantasting van de
bestaande
voorzieningenstructuur,
in
het
bijzonder de Vreeburgpassage, wanneer de 33
parkeerplaatsen komen te vervallen . In het
bestemmingsplan ontbrak naar de mening van de
Wijkraad een goede ruimtelijke afweging van het
belang van dit parkeerterrein in de onmiddellijke
nabijheid van de Vreeburg-passage en het belang
van het kerkbestuur om een parochiecentrum te
realiseren .
Eind maart is er in de ruimte van de Super de Boer
een nieuwe JUMBO-supermarkt geopend en nu al
blijkt dat deze 33 parkeerplaatsen niet gemist
kunnen worden . Elke dag zijn de parkeerplaatsen
grotendeels bezet.
De Wijkraad vreest dat op termijn het wegvallen
van deze parkeercapaciteit zal leiden tot
onaanvaardbare exploitatieverliezen van vooral

de winkels in de Vreeburgpassage . Hierdoor kan
een proces van leegstand ontstaan, zeker
wanneerde consumenten zullen gaan kiezen voor
de supermarkt(en) met een zeer ruime
parkeercapaciteit - bij het geplande woon-/
winkelcentrum in het Kom-Zuid-plan .
In het bestemmingsplan "Pastorie Rodenborchweg " wordt slechts aangeduid dat het
grootste deel van het parkeerterrein eigendom is
van het bisdom . Daarbij komt dat er in 2007 nog
een grondtransactie heeft plaatsgevonden tussen
de gemeente en de parochie, met instemming van
het bisdom . Zo kwam het parkeerterrein geheel in
eigendom van de parochie en kreeg de gemeente
de beschikking over de grond van het fietspad
tussen de Lambertuskerk en het parkeerterrein .
Vanuit die situatie werden de tegen het
bestemmingsplan
ingediende
zienswijzen
(bezwaren) van
de Wijkraad
door de
gemeenteraad als niet relevant beoordeeld.
Er is inmiddels aan het kerkbestuur een
omgevingsvergunning voor de bouw van het
parochiecentrum met woonfunctie verleend. Het
kerkbestuur heeft laten weten dat de startdatum
van het parochiecentrum nog niet bekend is. Door
de verslechterde verkoopmarkt is de huidige
pastorie nog niet verkocht, hetgeen noodzakelijk
is voor een kosten-neutrale nieuwbouw.
Daarnaast dient het nieuwe parochiecentrum
ingepast te worden in een totaalplan van de
kerkelijke gebouwen in 's-Hertogenbosch en
Rosmalen .
De Wijkraad ziet met zorgen de toekomstige
ontwikkeling tegemoet.

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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ledere tweede maandag van de maand in 2012

Inloopspreekuur
Wat houdt u bezig in Rosmalen Centrum & Hondsberg?
Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg
De Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg bestaat 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 vorig jaar 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 september, maandag 8 oktober, maandag 12
november en maandag 10 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 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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Herinrichting Driesprong en omgeving afgerond
Eind 2008 was het dat op initiatief van Geert
Kloosterman, uitbatervan Eetcafe De Likkepot, de
Komwinkeliers, horeca, marktkooplui en de
Wijkraad de koppen bij elkaar staken om te praten
over herinrichting van de Driesprong en
omgeving . Begin 2009 schoof de gemeente en
enkele omwonenden aan bij deze werkgroep.
In 2009 is door William Jans, landschapsarchitect
bij de gemeente, vervolgens gewerkt aan het
inrichtingsplan voor een nieuw Driesprongplein.
Ook het parkeerterrein Achter de Driesprong zou
een nieuwe inrichting krijgen .
Essent en Brabant Water zijn op 22 maart 2010
gestart met het aanleggen van nieuwe water- en
gasleidingen en het maken van nieuwe
huisaansluitingen. Vanaf 1 april 201 0 zijn de echte
werkzaamheden gestart voor de herinrichting van
de Driesprong . Eind mei 2010 was het ruwe
straatwerk op de Driesprong gereed en werd
gestart met de aanpak van het parkeerterrein
Achter de Driesprong . Daar kwamen extra
parkeerplaatsen bij en enkele nieuwe plantvakken
voor bomen .
Begin 2011 werd de nieuwe natuurstenen vloer
gevoegd en werd er nieuwe straatverlichting en
straatmeubilair geplaatst, maar de ongeveer 15
plantvakken voor nieuwe bomen op de Driesprong
en Achter de Driesprong bleven helaas nog leeg.

Het heeft ruim een jaar geduurd, maar in maart
van dit jaar werden door de mensen van Realisatie
en Beheer Openbare Ruimte van de gemeente
dan eindelijk de bomen geplant in de ongeveer 15
plantvakken op het nieuwe Driesprongplein en
parkeerterrein Achter de Driesprong .
Op dinsdag 10 april 2012 is de Herinrichting van
de Driesprong en omgeving op een "officiele en
plechtige wijze" definitief afgerond. Op initiatief
van Chantal Hoedemakers van de firma
Hoedemakers en lid van Centrummanagement
Rosmalen werd door wethouder Ruud Schouten
de laatste boom, een esdoorn, geplant in het
plantvak tussen Villa Fleurie en Herenmodezaak
Moonen. Ruud Schouten nodigde Willem
Hoogenberk en Wil Cop pel mans van de Wijkraad
uit om samen met hem de boom te planten. Zo
was de Wijkraad €len van de initiatiefnemers van
het proces tot de herinrichting van het
Driesprongplein en omgeving en heeft zij ook een
bijdrage mogen leveren aan het definitieve
afrond ingsmoment.
De Wijkraad is heel blij met het uiteindelijke
resultaat: een heel mooi plein waar allerlei
activiteiten samen kunnen gaan, een echte
ontmoetingsplaats voor het dorp Rosmalen.

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

Ook boeven willen op vakantie
Beste wijkbewoners ,
De Wijkraad heeft mij benaderd om een stukje te
schrijven voor het wijkblad over een actueel
onderwerp. Ik wil daar graag aan voldoen .
In het jaar 2011 werden er in Rosmalen een fors
aantal inbraken gepleegd. Op het moment dat ik
dit artikel schrijf, is er gelukkig sprake van een
flinke afname van het aantal woninginbraken in de
wijken Centrum en Hondsberg.
Elk jaar zien we echter een toename van de
inbraken en insluipingen tegen de vakantietijd . Het
lijkt er op dat ook de boeven geld bij elkaar willen
sprokkelen voor hun vakantie. Voor u en voor ons
een extra reden om alert te zijn .
Enerzijds willen we natuurlijk zoveel mogelijk
inbraken en diefstallen voorkomen , maar als ze
dan toch gebeuren willen we de daders natuurlijk
wei pakken .
Bij het voorkomen van inbraken en diefstallen
speelt u natuurlijk een hele belangrijke rol. Goed
hang- en sluitwerk en dit ook echt goed gebruiken ,
kan al een heleboel ellende voorkomen.
Daarnaast merken we dat er steeds vaker
insluipingen plaats vinden. Men komt binnen door
een niet afgesloten achterdeur en pakt wat er te
vinden is. Ook komt het voor dat er aan de
voordeur wordt aangebeld met een of ander

smoesje, waarna men binnen probeert te komen.
Helaas zijn veelal oudere mensen hiervan het
slachtoffer.
Laat zeker niet zomaar wildvreemde mensen
binnen die meteen of andervaag verhaal proberen
om binnen te komen . Blijf er ook rekening mee
houden datdeze mensen vaak in groepjes werken ,
waarbij u aan de voordeur aan de praat gehouden
wordt, terwijl men aan de achterkant van de
woning insluipt en spullen meeneemt.
Aarzel ook niet om ons te bellen, als u vreemde
personen aan de woning krijgt of verdachte figuren
door de straat ziet rijden of lopen.
Gelukkig is er tot nu toe een duidelijke afname van
de diefstallen zichtbaar, maar we willen zeker
proberen om dit zo te houden . De meeste boeven
worden nog steeds gevangen door meldingen van
buurtbewoners van allerlei verdachte situaties. U
weet beter wie er in de wijk thuis hoort dan wie
ook.
Met vriendelijke groeten ,
Theo Gevers
Wijkagent Rosmalen: 't Ven / Centrum
Hondsberg / de Overlaet
Tel: 0900-8844 - grip 70138
E-mail: Theo.Gevers@brabant-noord .politie.nl

-

Tussen Villa Fleurie en Capuccino
Wie in de doorgang tussen Brasserie Villa Fleurie
en Capuccino naar het parkeerterrein loopt ziet
daarbij onderstaande jeu de boulesbanen liggen.

Deze banen worden in het zomerseizoen
wekelijks op de woensdagavonden bespeeld door
jeu de boules club De Butanten. Op andere tijden
zijn de banen vrij toegankelijk. Wie belangstelling
heeft om te boulen , kan zich aanmelden bij
ondergetekende. Bij minimaal zes belangstellenden kan een vast groepje gevormd worden ,
waarin dan afgesproken kan worden op welke
tijden van de baan gebruik gemaakt wordt. Voor
uitleg over spelregels en andere adviezen kunnen
we een beroep doen op De Butanten.
In ons vorige wijkblad hebben we deze oproep ook
geplaatst: dat leverde een aanmelding op . Dat
schiet niet op . Misschien nu meer.
Je kunt je opgeven bij Toon Smetsers,
tel. 073 -5216929

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Arnold van
Zuylen
brood en banket
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tel. 073 521 23 51
I
I
Dorpsstraat 41,5241 EA Rosmalen j
Bakker van bet Rosmalens Wiel

GEBROEDERS
TIELEMANS

verzorging van feesten en partijen
verhuur van
@ tafels
@ stoelen
@ bartafels
@ krukken
@ bars
@ taps
@ servies

Daarnaast verzorgen wij ook eten en drinken zoals
bier, fris , gedestilleerde dranken , warme & koude
buffetten , barbecues en gourmetschalen.
Aile goederen en etenswaren kunnen bij u thuis
worden bezorgd .

Gebroeders Tielemans
T: 073 521 2724
F: 073 521 9294
tielemans@despar.info
www.gebroederstielemans.nl
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Divers

Dienstverlening Divers
in Rosmalenl De Groote Wielen

welzijnsonderneming

~

Wijkplein Perron 3
(wijkplein.rosmalen@divers .nl)
Hoff van Hollantlaan 1K
5243 SR Rosmalen
073 - 6 153 000

Informatie & advies
op het gebied van wonen, zorg, welzijn en
inkomen, activiteiten en vrijwilligerswerk
Nazmiye Deniz, wijkpleinconsulent (n.deniz@divers.nl)
Manigeh Molaparast, ouderenadviseu r (m.molaparast@divers.nl
Akkie de Rouw, mantelzorgmakelaar (a.de.rouw@divers.nl
~

Jongerencentrum Number One Ucnumberone@divers.nl)
T.M . Korstenhorstlaan 1
5242 TC Rosmalen
073 - 5219247

Ontmoeting & activiteiten voor jongeren
Angelique Vullings, jongerenwerkster
(a.vullings@divers.nl)
Maik van Zutphen , sociaal beheerder
(m.van .zutphen@divers.nl)
Zonodig kan Divers kortdurend ambulant
jongerenwerk inzetten
bij probleemsituaties.

~

Steunpunt Van Meeuwenhof
(de-Meeuw@live.nl)
Wethouder van der Valkstraat 4
5241 GL Rosmalen
073 - 5219584

Ontmoeting & activiteiten voor ouderen
Peter Vos, sociaal beheerder
(p. vos@divers.nl)
Contactpersoon Divers:
Nelleke Beaard (n.beaard@divers.nl)
W ijkraad Rosmalen
Centru m en Hondsberg
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Wist u dat:
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Het monumentale woonhuis Dorpsstraat 66, gelegen op de hoek van de Burg. Woltersstraat
en de Dorpsstraat, al een jaar leeg staat. Sam Huijberts en zijn vrouw waren jarenlang de
bewoners van dit opvallende monumentale woonhuis.
De familie Sonder, die in Oss een in- en exportbedrijf heeft in bevroren fruit , de
kantooractiviteiten van het bedrijf wil verplaatsen naar Dorpsstraat 66.
Daarom het woonhuis zal worden gerenoveerd (vanwege de slechte bouwkundige staat) en
worden uitgebreid. Op de begane grond komen kantoorruimte/vergaderkamers en op de
verdieping gastenverblijven voor buitenlandse gasten van het bedrijf.
In november 2011 de familie Sonder een informatiebijeenkomst voor omwonenden en de
Wijkraad heeft georganiseerd om het bouwplan toe te lichten . De omwonenden reageerden
positief op het plan .
De afgelopen vijf maanden de afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte van de
gemeente hard gewerkt heeft aan groot groenonderhoud en bestrating in en om de
Koningstraat en omgeving.
De Dierenwei Geitenbrij nog steeds vrijwilligers zoekt voor het vele werk dat moet worden
gedaan en ook dringend behoeft heeft aan sponsoren.
Er door Wijkraad en wijkbewoners bij de gemeente melding is gedaan over de slechte
verlichting van het in 2011 opnieuw aangelegde fietspad Pietermanpad, langs de Dierenwei.
De Wijkraad op dit moment niet weet of de gemeente hier op korte termijn wat aan gaat
doen.
Er in de doorgang naast de JUMBO-super 7 x 2 elektronisch bewaakte fietsenstallingen
Lock' n . Go zijn geplaatst.
Deze fietsstaliingen dag en nacht bereikbaar zijn en met een pas te openen zijn. Meer
informatie is te vinden op www.lockengo.nl
De nieuwe speeltoestelien nu eindelijk in de 2 e helft van mei zijn geplaatst op de twee
speelplekken in de Cerberusstraat.
Er in het centrum van Rosmalen voor 2012 nog drie koopzondagen zijn vastgesteld en dat de
meeste winkels dan van 12.00 uur tot 17.00 uur open zijn.
Die koopzondagen zijn : KOM-festival op 9 september, Intocht Sint Nicolaas op 18 november
en de Kerstmarkt op 16 december.

Nieuwe speeltoestel op
het speelveld bij de
Cerberusstraat
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Wij kraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Adressen voor de wijken Centrum en Hondsberg
Secretariaat:
Wijkraad Centrum en Hondsberg, Schoolstraat 26, 5241 VB Rosmalen
Dagelijks bestuur
Voorzitter:
Willem Hoogenberk

Pastoriestraat 28

5218508

Schoolstraat 26

5216929

Wil Coppelmans

Schoolstraat 18b

5218971

Theo Schon en berg

Koningstraat 24

Joop Gels

Kattenbosch 22

Adrienne Hazenberg

Weth Noppenlaan 1

Lydia Langeraap

Weth Noppenlaan 23

Wijkmanager

Paul Hilgers

6159119

Frank van Berkel

6155726

Wijkteamleider

Wil Klerks

6153109

Buurtcoordinator politie

Theo Gevers

09008844

Secretaris:
Toon Smetsers
2e Secretaris en penningmeester:

Milieupolitie 's Hertogenbosch

1552 16

Milieuklachten

681 2821

Meldpunt Open bare Ruimte

6155555

Afvalstoffendienst

6280500

Wijkplein Rosmalen

6153000

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

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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