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Welkom van de voorzitter
Voor u ligt de vijftiende editie van
“Kernmaggezien”, het wijkblad van de
Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg. Het vorige wijkblad was van februari 2011. Dat betekent dat we in 2011
weer twee keer een wijkblad hebben
kunnen uitbrengen.
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.
Vragen?
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. 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.
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?
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 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 woonen leefomgeving, dan kunt u bellen of
een e-mail sturen. Wij kunnen uw inzet
goed gebruiken.
Ik wens u veel leesplezier met de vijftiende editie van “Kernmaggezien”!!
Willem Hoogenberk, voorzitter

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

3

Zaterdag 15 oktober 2011
Groensnoeidag
In samenwerking met de Afdeling BOR (Beheer Openbare Werken) van de gemeente zal de jaarlijkse Groensnoeidag dit jaar plaatsvinden op
Zaterdag 15 oktober van 10.00 uur tot 15.00 uur
Deze vindt plaats in de wijken Rosmalen Centrum en Hondsberg en de straten
Nieuwendijk en Creijenhoek.
Op de Groensnoeidag kan iedere wijkbewoner in zijn eigen tuin snoeien en loopstroken, brandgangen en fietspaden begaanbaar maken en het snoeihout zelf tot uiterlijk 15.00 uur naar de bekende 16 stortplaatsen brengen, die met borden worden
aangeduid.
Mensen van de Afdeling BOR staan op 15 oktober de hele dag paraat om het snoeihout bij de stortplaatsen op te halen en af te voeren. BOR zorgt ook voor alle soorten materiaal en medewerkers van BOR kunnen bij het snoeien hulp verlenen, wanneer dat nodig is en wanneer dat van tevoren is aangemeld.
Bewoners die dergelijke hulp nodig hebben, worden verzocht uiterlijk woensdag 12
oktober adres en telefoonnummer door te geven naar:
de wijkraadcoördinator: 073-5218971 of via e-mail:
wijkraadrosmalencentrum@gmail.com
Het onderhoud van openbaar groen is op die dag niet aan de orde. De Wijkraad zal
in het voorjaar van 2012, weer een uitgebreidere Wijkschoonmaakdag organiseren.
U hoort daar tijdig meer over.
Op de Groensnoeidag is er een centrale post, die staat aan de Deken Fritsenstraat
tegenover Verfhandel Langeraap. Daar kan iedere wijkbewoner vanaf 10.00 uur terecht voor alle soorten materiaal zoals een kruiwagen en snoeigereedschap. U kunt
er ook terecht voor vragen, advies of een kopje koffie.
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Stortplaatsen voor snoeiafval
Kattenbosch ter hoogte van nr. 32 en
52 aan de Hoff van Hollantlaan (zie
bord)

Kattenbosch tegenover advocatenkantoor
nrs. 85-89 aan de Hoff van Hollantlaan

Pastoriestraat tegenover nr. 42

Luyckershofke tegenover nr. 89

Koningstraat tegenover nr. 22

Deken Fritsenstraat ter hoogte van nr. 50

Vendelierstraat tegenover nr. 21-23

Schoolstraat tegenover nr. 26

Koepelstraat ter hoogte van nr. 16

Orpheusstraat achter nr. 2-4

Burg. Van Erpstraat tegenover nr. 15

Weth. Noppenlaan ter hoogte van nr. 23

Luyckershofke ter hoogte van nr. 31

Weth. Noppenlaan tegenover nr. 1

Parkeerterrein nabij Creijenhoek nr. 22

Dorpsstraat, grasveld tegenover de Bierelier

Hebt u nog vragen over de Groensnoeidag, dan kunt u contact opnemen met de
contactpersonen van de Wijkraad: Willem Hoogenberk (5218508), Wil Coppelmans
(5218971)
Alle informatie staat op de website van de Wijkraad:
www.wijkraadrosmalencentrum.nl
Wij hopen dat op 15 oktober het weer meezit, zodat deze Groensnoeidag weer een
succes zal worden !
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Wijkschoonmaakdag 16 april 2011
Op zaterdag 16 april 2011 hield de Wijkraad voor de eerste keer in haar bestaan, in samenwerking met Beheer Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente,
een Wijkschoonmaakdag in de wijken Centrum en Hondsberg. De dag ervoor,
op vrijdag 15 april, is met 22 kinderen van de basisschool De Krommenhoek
het Luijckershofke en omgeving schoongemaakt. De bedoeling was om samen
met veel wijkbewoners onder andere zwerfafval in onze wijken op te ruimen.
Voor de Wijkraad was deze eerste Schoonmaakdag een geslaagde dag, omdat
ruim 40 wijkbewoners op zaterdag 16 april enkele uren hebben meegeholpen
de wijken Centrum en Hondsberg schoon te maken.

Kinderen van bassisschool Den Krommenhoek lopen op Bruggen om vuil te rapen.
Iedereen kreeg een veiligheidsvestje, een
knijpstok en een paar handschoenen.

De dag ervoor, op vrijdag 15 april,
stonden vijf mensen van de Wijkraad en vijf mensen van de gemeente om 8.30 uur bij basisschool
De Krommenhoek klaar om met 22
kinderen van groep 8 zwerfafval te
ruimen. Eerst vertelde Klaas van
Leeuwen van de gemeente de kinderen, wat afval is en wat afval
doet als je het zomaar op straat of
in de natuur gooit en dat het goed
is om niets zomaar op de grond te
gooien, maar altijd in de prullenbak
te doen. Vervolgens gingen de kinderen, elk met een vuilniszak, een
knijper en een hesje aan, in vijf
groepjes met een lid van de Wijkraad op pad om in de omgeving
van het Luijckershofke en de Polluxstraat alle soorten zwerfafval te
ruimen. Het is bijna niet te geloven,
maar na ruim een uur kwam elk
kind terug met bijna een volle zak
zwerfafval.

We hebben deze Schoonmaakdag aangekondigd in ons wijkblad van februari 2011
met de slogan “Een schone buurt, een fijne buurt”. Als er minimaal 20 bewoners komen helpen om onder andere zwerfafval te ruimen, dan zou de gemeente voor de
nodige assistentie zorgen en zou de gemeente ervoor zorgen dat er een kraakwagen
stond, waar bewoners van Rosmalen Centrum en Hondsberg gratis hun grofvuil in
Wijkraad Rosmalen
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konden gooien. De gemeente had vooraf nog een brief huis aan huis verspreid over
de Schoonmaakdag en aangekondigd dat elke bewoner die kwam helpen, 10 euro
zou krijgen. Meer dan 40 wijkbewoners meldden zich uiteindelijk op zaterdag 16
april om 10.00 uur bij de kar aan de Deken Fritsenstraat.
Na een kort welkomstwoord van de voorzitter van de Wijkraad en een uitleg van Arjan van den Bosch van BOR kreeg iedereen een hesje, een grijpstok en een vuilniszak en ging alleen of met het gezin op pad om in enkele aangewezen straten zwerfafval te ruimen. Tussen 12.00 uur en 12.30 uur kwam iedereen moe, maar voldaan
terug naar de kar, want er was een hele berg afval geruimd, van peuken tot blikjes en
nog groter afval. Er stond voor alle helpers, wijkraadsleden en medewerkers van de
gemeente een frites-kar gereed om alle hongerige magen te vullen en op een gezellige manier deze Schoonmaakdag af te sluiten.
De Schoonmaakdag was ook
bedoeld om onvolkomenheden
in de openbare ruimte te herstellen, zoals slecht straatwerk,
slechte speeltoestellen, graffiti,
slecht uitziend openbaar groen
etc. etc. De Wijkraad had daarom, op verzoek van Wil Klerks
van BOR, in maart een kritische
schouw door het gehele wijkraadgebied gehouden. Daaruit
was een lijst van 80 punten met
foto’s aan Wil Klerks overhandigd. Een aantal van deze punten is inmiddels door de mensen van BOR hersteld of onder
handen genomen. Echter, er zijn nog steeds een aantal punten die moeten worden
aangepakt. De Wijkraad zal binnenkort de stand van zaken met Wil Klerks bespreken.
Helaas is de betaling door de gemeente van de 10 euro aan alle mensen die tijdens
de Schoonmaakdag hebben geholpen, niet vlekkeloos verlopen. Wij hebben dit inmiddels met de gemeente besproken en een voorstel gedaan om dit volgend jaar
direct na de werkzaamheden te betalen.
Al met al vindt de Wijkraad dat deze eerste Schoonmaakdag een succes is geworden. De Wijkraad zal daarom in april 2012 wederom een Wijkschoonmaakdag organiseren. U wordt daar begin 2012 over geïnformeerd.
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Stand van zaken gezondheidscentrum
aan Dorpsstraat
Het pand van de voormalige bibliotheek aan de Dorpsstraat is inmiddels omgebouwd naar een gezondheidscentrum met de naam Medisch Centrum Rosmalen Centraal. De eerste fase van het project is op 1 juli 2011 voltooid: het ombouwen van het bestaande pand naar gezondheidscentrum. Zeven huisartsen
hebben zich gevestigd in deze eerste fase en zijn op 1 juli 2011 van start gegaan met hun praktijken.
De inrichting van het gezondheidscentrum voor de zeven huisartsen is op een moderne en aantrekkelijke wijze vormgegeven. Het voornemen van de initiatiefnemers
is echter om het pand verder uit te breiden richting Dorpsstraat. In deze uitbreiding
moet dan een nieuwe apotheek komen ter vervanging van de apotheek aan de
Raadhuisstraat en ook enkele medisch/zorgondersteunende voorzieningen.
Over de uitbreidingsplannen richting Dorpsstraat, zoals die begin 2011 bij de Wijkraad bekend waren, had de Wijkraad in eerste instantie haar zorgen geuit. De Wijkraad vond dat door deze uitbreiding richting Dorpsstraat de ruimtelijke structuur van
de Dorpsstraat in behoorlijk mate zal worden aangetast. In het wijkblad van april
2011 hebben wij dit met enkele kaartbeelden verduidelijkt.
In augustus jl. is de Wijkraad door de initiatiefnemer/apotheker uitgenodigd voor informatie over en een toelichting op het meest recente ontwerpplan voor de uitbreiding. De architect en een stedenbouwkundige hebben met beelden een uitvoerige
toelichting gegeven aan de Wijkraad.
De Wijkraad heeft kunnen vaststellen dat het nieuwe ontwerp zal leiden tot een aanzienlijke kwaliteitsverbetering door zijn vormgeving in relatie met de omgeving van de
Dorpsstraat en in samenhang met de bestaande gevel en het plein van de Kentering.
Ondanks dat de voorgevel van de nieuwe apotheek meer naar voren zal worden verplaatst, wat oorspronkelijk ons bezwaar was, leidt dit ontwerp tot meer herkenbare
verblijfsgebieden in dit gedeelte van de Dorpsstraat. Ook de bestaande gevel van de
Kentering wordt aangepast en er wordt een pleintje gerealiseerd. Deze drie onderdelen (apotheek, gevel Kentering en plein) worden in samenhang gecreëerd, zodat een
meer directe relatie met het nieuwe woon-/winkelcentrum “Kom Zuid” ontstaat.
De verwachting is dat de initiatiefnemers nog in 2011 een omgevingsvergunning (=
bouwvergunning) voor de uitbreiding bij de gemeente zullen aanvragen.
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Stand van zaken Centrumplan
In het wijkblad van februari 2011 zijn wij uitgebreid ingegaan op het nieuw te
ontwikkelen centrumplan “Kom Zuid”. Het college van B&W heeft in de zomervakantie van 2010 dit nieuwe woon-/winkelgebied met een projectbesluit, een
nieuw instrument in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, in procedure gebracht. Naast een aantal particuliere omwonenden had ook de Wijkraad in augustus 2010 een zienswijze ingediend. U kunt dat teruglezen in ons vorige wijkblad. Het college van B&W heeft inmiddels op 24 mei 2011 het Projectbesluit
vastgesteld en in een Nota van zienswijzen (zie website van de gemeente) een
uitvoerige reactie gegeven op de ingediende zienswijzen.
De Wijkraad is niet helemaal tevreden met de reactie van B&W op de zienswijze van
de Wijkraad. Wij hebben daarom het college van B&W in juli schriftelijk laten weten
dat wij als Wijkraad weliswaar geen beroep zullen aantekenen bij de Raad van State
om de voortgang van het totale project “Kom Zuid (Centrum Rosmalen)” niet te frustreren. Wel hebben wij nogmaals onze zorgen geuit over de beperkte bereikbaarheid
en over de brandveiligheid van het nieuwe woon-/winkelcentrum.
De toestroom van verkeer van en naar het centrum van Rosmalen zal in de toekomst
vooral gericht zijn op het zuidelijke deel van het centrum met een beschikbaar parkeeraanbod van 580 parkeerplaatsen. Verder is het woon-/winkelcentrum bij een
omvangrijke calamiteit voor de brandweer en andere hulpdiensten vanaf de openbare weg niet of onvoldoende bereikbaar en dit kan grote consequenties hebben. Deze
zaken blijven ons grote zorgen baren.
Daarom volstaat de Wijkraad in dit stadium van de besluitvorming alleen het gemeentebestuur er op te wijzen, dat alsnog in dit projectbesluit de brandveiligheid
wordt gegarandeerd middels de daarvoor noodzakelijke stedenbouwkundige randvoorwaarden en op basis van een gedegen advies van de brandweer.
De gemeente verwacht dat de projectontwikkelaar oktober 2011 een aanvraag voor
een omgevingsvergunning (= bouwvergunning) voor het gehele project bij de gemeente heeft ingediend.
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Nieuwe wijkmanagers voor Rosmalen
De afgelopen drie jaren was Peter Willekens de wijkmanager voor Rosmalen
Zuid, Rosmalen Noord en de Groote Wielen. Op 24 mei jl. heeft Peter afscheid
genomen als wijkmanager. Hij heeft gebruik gemaakt van de vut-regeling en is
vervroegd met pensioen gegaan. Wij wensen Peter en zijn vrouw en kinderen
een hele plezierige en gezonde pensioentijd toe.
Wijkgericht werken
De wijkmanager is een fenomeen die voortkomt uit het Wijkgericht Werken, zoals de
gemeente Den Bosch dat vanaf 2005 in de hele gemeente heeft ingezet. Bij Wijkgericht Werken staat de wijk met zijn bewoners centraal. Deze manier van werken stelt
bewoners in staat mee te denken over het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk
en daar zelf een actieve bijdrage aan te leveren. Wijken die schoon, heel, sociaal en
veilig zijn. De meeste bewoners vinden het belangrijk dat hun wijk aan deze eisen
voldoet om er met plezier in te kunnen wonen.
Wijkgericht Werken is maatwerk leveren, bewoners zoveel mogelijk op maat bedienen. Maar daar zijn grenzen aan. Het gaat niet alleen om geld, maar ook het algemeen belang kan grenzen stellen aan de wensen van een of meer burgers. Dat
vraagt om goede communicatie van twee kanten.
De wijkmanager
De stad bestaat uit twaalf wijken, die zijn verdeeld over vijf wijkmanagers. De wijkmanager treedt op als “regisseur” van alle activiteiten die de gemeente en haar partners in zijn of haar wijk ontwikkelen, waarvoor overleg of communicatie met bewoners noodzakelijk is. Belangrijkste partners in de wijk zijn: politie, woningcorporaties
en welzijnsinstellingen. De wijkmanager heeft kennis van de wijk en zijn bewoners,
kent de professionals die in de wijk werken en weet welke plannen in de maak zijn.
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Paul Hilgers

Frank van Berkel

Rutger Janssens

Nieuwe wijkmanagers voor Rosmalen
Ook binnen het wijkgericht werken is het aantal beschikbare uren in verband met
bezuinigingen teruggebracht. Om deze reden zijn de taken van Peter Willekens verdeeld over Frank van Berkel en Paul Hilgers, beiden al als wijkmanager aktief in respectievelijk ’s-Hertogenbosch Noord en Oost/Hintham. Tevens is Rutger Janssens
als senior-ondersteuner aan dit team toegevoegd. Hij zal contactpersoon worden
voor de Groote Wielen. Met minder beschikbare uren moet het werk efficiënter worden uitgevoerd en zullen wellicht andere keuzes gemaakt gaan worden. Het wijkmanagementteam vertrouwt er toch op dat de ambitie en uitgangspunten van het
wijkgericht werken zoveel mogelijk overeind kunnen blijven.
Paul Hilgers
’s-Hertogenbosch Oost/Hintham, Rosmalen Noord/Zuid en De Groote Wielen (eerste
aanspreekpunt voor Rosmalen-Zuid).
Frank van Berkel
’s-Hertogenbosch Noord, Rosmalen Noord/Zuid en De Groote Wielen (eerste aanspreekpunt voor Rosmalen-Noord).
Rutger Janssens
Ondersteuner Rosmalen Noord/Zuid; (eerste aanspreekpunt voor de Groote Wielen).
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Dierenwei de Geitenbrij moet blijven !!!
Dierenwei de Geitenbrij is een stukje van onze wijk dat niet weg te denken is!
Wie komt (of kwam) in de afgelopen 30 jaar niet geregeld met kinderen of kleinkinderen even langs om “de diertjes te zien, te aaien, brood te geven”? Wie
geniet er niet, wandelend naar het station van dit prachtige stukje groen met
herten, schapen, geiten, paarden?
Toen onze nestor, Joop Cöhrs,
een aantal jaren geleden om gezondheidsredenen de zorg over
“zijn” dierenwei aan anderen
moest overdragen, heeft een
enthousiaste groep mensen met
veel inzet een opknapbeurt van
de wei gerealiseerd. Er is een
kantine gekomen, de waterhuishouding is verbeterd zodat de
dieren niet meer met de voeten
in het water staan en een groep
vrijwilligers verzorgt de dieren
met heel veel liefde.

Maar helaas zit de dierenwei de Geitenbrij in zwaar weer!
Een aantal vrijwilligers heeft helaas moeten
afhaken, door verhuizing (ver weg!), het krijgen van een baan of om gezondheidsredenen. Met het kleine groepje dat over is, redden we het niet meer.
Wij hebben dringend behoefte aan mensen
die eenmaal in de week, of eenmaal in de
twee weken willen helpen de dieren te voeren. Ook handige klussers die willen helpen
de kantine, de voerschuur, de stallen het
nodige onderhoud te geven, zijn meer dan
welkom. Ook met mensen die willen helpen
bij de jaarlijkse collecte of bijvoorbeeld een bloembollenactie zijn wij heel blij! Verder
zou het fijn zijn om enkele bestuursleden te vinden. Heus, het zijn niet allemaal taken die veel tijd in beslag nemen. Vele handen maken immers licht werk. Voor de
weinige handen die nu beschikbaar zijn, is het teveel werk!
Wijkraad Rosmalen
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Wij doen een dringend beroep
op alle wijkbewoners ons te helpen
de dierenwei in stand te houden!
Voelt u zich aangesproken? U kunt zich melden bij:
Joke Pos-van Iersel, tel. nr. 5221436
of via e-mail: joke.jan.pos@home.nl

Tussen 16 en 22 oktober a.s. bellen wij weer
bij u aan voor de jaarlijkse collecte.
Wij hopen dat u allemaal gul geeft, want naast
vrijwilligers is er uiteraard ook geld nodig !
Bij voorbaat heel veel dank namens
Het team van Dierenwei de Geitenbrij
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Aanleg kunstgrasveldje in Centrum Zuid
In aansluiting op het artikel in ons vorige wijkblad over de mogelijke aanleg
van twee kunstgrasveldjes in ons wijkraadgebied, in de buurten Centrum en
Hondsberg, kunnen wij u nu laten weten dat de voorstellen door het Sportpunt
Rosmalen zijn gehonoreerd. Dat betekent dat er in ieder geval geld beschikbaar is om twee veldjes te laten aanleggen in ons wijkraadgebied. De Wijkraad
heeft vervolgens op 1 juni jl. voor bewoners van de Koningstraat en omgeving
een eerste informatie-/meedenkavond gehouden en op 24 augustus jl. samen
met de gemeente een vervolgbijeenkomst. Deze twee avonden waren bedoeld
om draagvlak te creëren voor de aanleg van een kunstgrasveldje in het gebied
rondom de Dierenwei Geitenbrij.
Voor de informatieavond
van woensdag 1 juni in Perron-3 had de Wijkraad in
het gehele gebied Centrum
Zuid een pamflet rondgebracht. Er waren 15 mensen aanwezig en drie leden
van de Wijkraad. Willem
Hoogenberk, voorzitter van
de Wijkraad, vertelde in zijn
inleiding dat Rosmalen in
2010 tot Sportpunt was
aangewezen en dat dit onder andere betekende dat
er geld beschikbaar is gekomen om in de verschillende Rosmalense wijken
kunstgrasveldjes aan te leggen. De wijkraden zouden
daar voorstellen voor kunnen
doen. Vervolgens werd door
Willem aangegeven dat het
wijkspeelplan voor de gehele
gemeente (in 2004 door de
gemeenteraad vastgesteld)
aangeeft dat de locatie tussen de Schutterstraat en het
spoor een potentiële locatie
is om een kunstgrasveldje
aan te leggen. Op deze locaWijkraad Rosmalen
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tie staan al jaren twee voetbaldoelen. Maar de grond is slecht en drassig, zodat het
eigenlijk niet goed mogelijk is om er te sporten en er zelfs gevaar is voor enkels en
benen. Nu is er de mogelijkheid om een goed sportveldje aan te leggen, waar mensen uit de omgeving kunnen sporten.
In de discussie die volgde, was
er veel verzet van enkele bewoners van de Schutterstraat,
die met hun woningen direct
grenzen aan deze locatie. Zij
vrezen vooral voor overlast
van jongeren en dat zij niet
meer rustig in hun tuin kunnen
zitten. Ook waren er positieve
geluiden van enkele bewoners
met kinderen, die blij waren
dat er eindelijk voor hun kinderen aan deze kant van het
spoor een veldje gaat komen,
waar zij tegen een bal kunnen
trappen, met een basketbal
kunnen gooien of tegen een
hockeybal kunnen slaan. Deze mensen waren ook bereid om over het beheer van
het veldje mee te denken. Enkele aanwezigen opperden nog het idee of het mogelijk is om ter plaatse van het hondenuitrenveld aan de Vendelierstraat een kunstgrasveldje aan te leggen. Afgesproken werd dat er eind augustus een vervolgbijeenkomst zou komen.
De gemeente heeft vervolgens samen met de Wijkraad een vervolgbijeenkomst gehouden op woensdag 24 augustus in Perron-3. Er waren ongeveer 40 bewoners
aanwezig. De avond werd geleid door Frank van Berkel, die vanaf 1 juni 2011 wijkmanager is voor Rosmalen Noord. Eerst gaf Aad van der Steen een korte toelichting
op het ontstaan en de doelstellingen van de Sportalliantie Rosmalen en wat het betekent dat Rosmalen tot Sportpunt is aangewezen. Aad heeft ook, als voorzitter van
de Wijkraad Sparrenburg, ervaring met het aanleggen van kunstgrasveldjes in
woonbuurten. Vervolgens gaf Wil Klerks, teamleider voor Rosmalen van Beheer
Openbare Ruimte, in een presentatie aan, waarom de locatie ter plekke van het
hondenuitrenveld aan de Vendelierstraat voor de gemeente niet geschikt is en
waarom de gemeente verder wil bekijken, welke mogelijkheden de locatie Schutterstraat heeft om een kunstgrasveldje aan te leggen.
In het begin van de discussie die volgde, gaven enkele direct betrokkenen duidelijk
aan geen kunstgrasveldje te willen bij de locatie Schutterstraat. Daarna spraken
enkele niet direct betrokken buurtbewoners de wens uit het plan in het algemeen
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belang van de wijk te realiseren en werd er vooral in positieve zin gepraat over deze
locatie. Er werd onder andere gesproken over de grootte van het veldje, de inrichting
ervan, wel of geen hekje om poepoverlast op het veld te voorkomen, wel of geen
fietsenrekken, wel of niet plaatsen van blokkades om scooters en brommers te mijden, wel of geen prullenbakken, wel of geen verlichting etc. etc.
Regelmatig kwam door direct betrokken bewoners ter sprake dat men bang is voor
overlast van jongeren. Daarbij zijn overleg, afstemming en afspraken nodig tussen
alle betrokkenen: bewoners, gemeente, Wijkraad, politie en jongerenwerk.
Er is afgesproken dat Wil Klerks de voorstellen voor een veldje aan de Schutterstraat gaat uitwerken. Vervolgens zal een uitgewerkt plan teruggekoppeld worden
naar de bewoners. Omdat er al enkele plannen voor kunstgrasveldjes klaar zijn (in ’t
Ven, in Maliskamp en in de Molenhoek) is het streven om alle kunstgrasveldjes in
Rosmalen in één project nog in 2011 te laten uitvoeren. Dus ook het kunstgrasveldje
aan de Schutterstraat.

Kunstgrasveldje in de Sparrenburg
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Meldpunt Openbare Ruimte:
een prima service van de gemeente
Bij het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR) kunt u melden, wanneer u iets signaleert
in uw straat of in uw woonomgeving, waarvan u vindt dat er door de gemeente iets
aan gedaan kan en moet worden.
Onze ervaring is dat dit goed werkt. U kunt bellen naar 073-6155555 of mailen naar:
wijkbeheerrosmalen@s-hertogenbosch.nl
Gevaarlijke wortelgroei
In ons vorige wijkblad meldden we, dat de gemeente bezig was een oplossing te vinden voor de wortelgroei, die de twee platanen bij de pomp op de Markt veroorzaakten. De ijzeren roosters werden door de wortels omhoog gedrukt. Verschillende mensen zijn daarover al (bijna) gestruikeld.
Inmiddels is de situatie prima opgelost: de roosters zijn verwijderd en de vierkanten
vakken rond de boom zijn opgevuld met mooie lichtgekleurde kiezelsteentjes. Niet
alleen bij de twee bomen bij de pomp, maar bij alle platanen op het parkeerterrein op
de Markt. Zie onderstaande foto.
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Waar blijven de bomen?
Het zal u waarschijnlijk al wel
opgevallen zijn: de Driesprong is
heel mooi heringericht. Maar wat
nog ontbreekt, zijn de bomen die
gepland staan om geplant te worden in diverse vakken op de Driesprong, maar ook op de parkeerplaats achter Villa Fleurie.
We hebben aan MOR door middel van onderstaande e-mail gevraagd, waarom die bomen nog
niet geplant zijn en wanneer dat
wel gaat gebeuren.

L.S.
De Driesprong is heel mooi heringericht. Maar wat nog ontbreekt zijn de bomen, die
gepland staan om geplant te worden in diverse vakken op de Driesprong, maar ook
op de parkeerplaats achter Villa Fleurie.
De Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg geeft binnenkort een wijkblad uit en
wil de wijkbewoners graag informeren over waarom de bomen nog niet zijn geplant
en wanneer het wel gaat gebeuren.
Graag ontvang ik uw reactie in verband met de planning van ons wijkblad.
Met vriendelijke groet
Toon Smetsers, secretaris
Helaas hebben we voor het drukken van dit “Kernmaggezien” nog geen reactie ontvangen. Wij houden u op de hoogte.
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Iedere tweede maandag van de maand in 2011 en 2012

Inloopspreekuur
Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg

Wat houdt u bezig in
Rosmalen Centrum & Hondsberg?
De Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg bestaat bijna 11 jaar en is de schakel
tussen bewoners van haar twee wijken en de gemeente. Graag blijft de Wijkraad op
de hoogte wat er in haar wijken speelt. Er is altijd de mogelijkheid om contact op te
nemen met de leden van de Wijkraad. In januari van dit jaar is de Wijkraad gestart
met een inloopspreekuur in Perron-3 op iedere tweede maandag van de maand. Dit
jaar is er nog een inloopspreekuur op 10 oktober, 14 november en 12 december.
Behalve dat de Wijkraad zelf haar oren en ogen openhoudt, wil zij graag van de bewoners van de wijken Rosmalen Centrum en Hondsberg horen, wat er speelt in uw
straat, wat houdt u bezig, waar stoort u zich aan, wat zou u graag anders zien, welke
goede plannen heeft u?
Noteer in uw agenda:

2e maandag van de maand 19.00- 19.30 uur
inloopspreekuur in Perron-3
De koffie staat klaar.
Ook in 2012 zullen we dit inloopspreekuur voortzetten: maandag 9 januari, maandag
13 februari, maandag 12 maart, maandag 9 april, maandag 14 mei en maandag 11
juni.
Voor vragen kunt u bellen met Willem Hoogenberk 5218508 of een e-mail sturen
naar wijkraadrosmalencentrum@gmail.com. Kijk ook eens op onze website:
www.wijkraadrosmalencentrum.nl
Iedere tweede maandag van de maand
INLOOPSPREEKUUR
in foyer van Perron-3 van 19.00 tot 19.30 uur
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Fietspad langs Dierenwei Geitenbrij
In maart van dit jaar kreeg de Wijkraad op haar maandelijkse Inloopspreekuur
van enkele bewoners van de Schutterstraat het signaal dat het fietspad met de
naam Piekenierpad en Hoofdmanpad, dat loopt van de spoorwegovergang Molenstraat naar het station Rosmalen, er heel slecht en op enkele plaatsen gevaarlijk bij ligt. De Wijkraad is direct met Wil Klerks, hoofd openbare ruimte
voor Rosmalen, ter plekke gaan kijken en heeft een brief geschreven aan het
college van B&W.
Over dit fietspad rijden overdag vooral
veel scholieren en treinreizigers richting Rodenborchcollege, Perron-3 en
station en vice versa, maar ook ’s
avonds rijden veel fietsers over dit
fietspad. Ook wordt dit fietspad veel
gebruikt door voetgangers. Het fietspad, dat deels tussen de huizen van
de Schutterstraat loopt, is aangelegd
met klinkers.
Klachten die we horen en signaleren
zijn: veel hobbels en gaten, grote delen zijn verzakt, veel klinkers die enkele centimeters omhoog liggen ten opzichte van het straatwerk en op enkele plaatsen liggen over de gehele breedte van
het fietspad de klinkers los en in een kuil. Gevaarlijk voor fietsers en voetgangers.
Het is duidelijk dat dit veel gebruikte
fietspad, vooral vanwege de veiligheidsrisico’s, moet worden gereconstrueerd en waar nodig hersteld. Dat
was het verzoek van de Wijkraad aan
het college van B&W.
Begin september heeft de gemeente
schriftelijk aan de Wijkraad laten weten
dat nog dit jaar zal worden begonnen
met de werkzaamheden, te weten herstraten van het gehele fietspad Hoofdmanpad, Schutterstraat en Piekenierpad.
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Bestemmingsplan “Pastorie Rodenborchweg”
Dit bestemmingsplannetje heeft tot doel om een nieuw parochiecentrum te
kunnen bouwen op de plek, waar al jaren 33 parkeerplaatsen liggen naast het
fietspad langs de Lambertuskerk. In het wijkblad van februari 2011 schreven
wij dat naast enkele omwonenden, ook de Wijkraad een zienswijze (= bezwaar)
heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. De gemeenteraad heeft het
bestemmingplan vastgesteld in de vergadering van 15 februari 2011 en daarbij
de zienswijzen van de Wijkraad en van enkele omwonenden ongegrond verklaard.
De Wijkraad heeft, vanuit haar verantwoordelijkheid voor het zorggebied “Rosmalen
Centrum”, tegen de vaststelling door de gemeenteraad beroep ingesteld bij de
Raad van State. Ook enkele omwonenden hebben beroep ingesteld.
Wij blijven van mening dat het opheffen van deze parkeerplaatsen ernstige consequenties kan hebben voor de bestaande voorzieningen/winkelstructuur in het bestaande noordelijke deel van het centrum van Rosmalen. De Wijkraad verwacht een
begin van een negatief verstedelijkingsproces van leegstand, met als eerste aanzet
de bestaande supermarkt Super de Boer in de Vreeburgpassage. Voor de supermarkt zal het deels opheffen van de rechtstreekse relatie met de 33 parkeerplaatsen
kunnen leiden tot een aanzienlijk omzetverlies, dat nog zal toenemen wanneer in
het zuidelijk deel van het centrumgebied een groot woon-/winkelcentrum zal worden
ontwikkeld met een zeer ruime parkeercapaciteit. Uiteindelijk zal dit kunnen leiden
tot sluiting van de supermarkt en tot leegstand van andere winkelvestigingen,
mede gelet op de stagnerende ontwikkeling binnen de sector detailhandel.
De Wijkraad hoopt en verwacht dat de Raad van State prioriteit geeft aan het algemeen maatschappelijk belang boven het particuliere belang van het realiseren
van een parochiecentrum, ter vervanging van de bestaande pastorie. De behandeling van de beroepen door de Raad van State zal waarschijnlijk nog voor het einde
van het jaar plaatsvinden.
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De Dorpsstraat begin zestiger jaren
Krien van Hirtum
Waar De Kentering gebouwd is was tot begin zestiger jaren het Rosmalense
markt- en kermisterrein, een deels onverharde vlakte van zand en gras. Rondom dit terrein stonden naast een aantal woonhuizen café Het Centrum (mét
smederij) en een statige villa met de merkwaardige naam Vier Eensteens. In
deze villa woonde tot eind 1800 dr. Andregg, huisarts in Rosmalen. Tot aan de
afbraak werd het huis bewoond door de familie van Otto Lutkie .

Villa Lutkie: Foto uit de dertiger jaren
mét de monumentale kastanjebomen.

Voor de villa was een grote tuin met o.a.
geweldige kastanjebomen. Ten tijde dat
de kastanjes rijp waren hadden deze bomen een grote aantrekkingskracht op vele
generaties jonge Rosmalenaren, dit tot
ergernis van de bewoners. De villa was
het eerste slachtoffer van de modernisering van dat gedeelte van de Dorpsstraat.
Ze werd begin jaren zestig gesloopt om
plaats te maken voor Gemeenschapshuis
De Kentering en later ook nog de bibliotheek. Met de bouw van De Kentering
werd in 1963 begonnen. De opening was
op 12 december 1964. Overigens zonder
de Blauwe zaal. Deze werd later aangebouwd.
De Kentering 1965: De Blauwe
zaal is nog niet aangebouwd.
Voorbij De Kentering tussen de
bomen staat nog een villa welke
in de twintiger jaren gebouwd
was door de familie van Beek.
Deze villa is in 1996 afgebroken
om plaats te maken voor het
appartementencomplex / schoenenzaak dat er nu staat
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Aan het oude marktplein stond ook café Het Centrum van Jan Schel (later De Kép
en nu De Bierelier). Dit pand was voorheen een boerderij en werd in 1905 aangekocht door Nardus en Trui van der Plas. Zij vestigde er een café in. In 1924 werd de
boerderij/café verkocht aan Toon en Kaatje van de Vliert. Kaatje opende er een levensmiddelenwinkeltje. Na enkele jaren vertrokken zij en Jan Schel nam de zaak
over. Hij was ook smid en het winkeltje werd een smederij. Het café kreeg de naam
Het Centrum.
In de Driekoningennacht van 1947 brandde het hele pand af. Het werd weer volledig opgebouwd en er kwam tevens een nieuwe smederij. Deze werd begin vijftiger
jaren verkocht aan Marinus Pennings. Na enige jaren breidde Pennings de zaak uit
met een benzinestation. Ook bouwde de smid voor de smederij een nieuw woonhuis, waarin zij lange tijd een cafetaria hadden. De smederij bleef als zodanig in gebruik tot midden zeventiger jaren en nu staat het restant, helaas als bouwval, er nog
steeds.
Naast de smederij staat een villa die nu bekend staat als Dorpsstraat 69. Dit pand
werd in 1924 gebouwd door meester van de Laar, schoolhoofd in Rosmalen. Het
was bestemd voor zijn dochter die in 1920 was getrouwd met de Rosmalense gemeentesecretaris Hurkmans (1922- 1931). Hij overleed plotseling in 1931. Zijn weduwe woonde tot 1982 in de villa. Van binnen was het huis nog hetzelfde als in de
jaren dertig, met dezelfde minimale voorzieningen. Het duurde drie jaar voordat de
huidige eigenaren in het pand kwamen. Zij hebben de villa volledig gerenoveerd,
aan de eisen van die tijd aangepast en de oude elementen in ere hersteld.

Dorpsstraat 1963. Links café
Het Centrum van Jan Schel.
Daarnet voorbij zie je nog de
reclamezuil voor Caltex behorende bij de benzinepomp van
smid Pennings. Dan het pand
waar vroeger het gemeentesecretarie in was gevestigd
en vele jaren later o.a. boekhandel De Omslag. Rechts
een bouwafscheiding. Het is
niet goed te zien of die gebruikt werd voor de sloop van
de villa van Lutkie of al voor
de bouw van De Kentering.
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Herinneringen van wijkbewoonster
Riek van der Heijden-Swanenberg (1938)
Omdat Riek is opgegroeid in het centrum van Rosmalen, leek het mij, Lydia Langeraap, wel leuk om van
haar eens wat herinneringen aan die tijd te horen.
Riek is opgegroeid in het echte “Bont Pertje”, waar nu
van de Graaf damesmode is. Zij woonden daar op
huisnummer G 153. Het gezin woonde in een blok
van vier huizen. Daar woonden de weduwe Marie
Pennings met haar gezin, Lé Kersten, Mies Pennings
en dan Jantje Swanenberg met z’n huishouden.
Het waren hele kleine huisjes met drie kamers: huiskamer, keukentje en een slaapkamer waar ze met z’n
zevenen moesten slapen. Riek benadrukt dat het gezin veel leed maar ook heel veel liefde heeft gekend.
De vader van Riek was een grote liefhebber van zangvogeltjes. De mensen kwamen ook langs gelopen om de vogeltjes te horen.
Nu had het huis een heel smal trottoir en op zondag moesten veel mensen daarover
lopen om naar de kerk te kunnen. Want in die tijd ging iedereen naar de kerk. Riek
vertelt dat haar moeder, die 20 jaar ziek op bed heeft gelegen, niet wilde dat de mensen die langsliepen haar hoorden kermen van de pijn. Daarom stond op zondagochtend van 7 tot 11 uur de veldwachter op de stoep zodat de mensen niet langs het
huis liepen.
In de oorlog werden van deze vier huisjes de mannen (Jantje Swanenberg, Lé Kersten en Mies Pennings) opgepakt omdat ze er van verdacht werden met lichtsignalen naar de vliegtuigen te seinen. Zij werden toen vastgezet in Hintham in het pand
van fotowinkel Van Kessel. Riek ging dan bij tante Dina Swanenberg achterop de
fiets naar Hintham om eten en drinken te brengen. De toenmalige burgemeester Von
der Heijden heeft de zaak toen uitgezocht en het bleek dat het licht vanuit de keukentjes via een dakraam naar boven scheen (en alles moest in de oorlog afgeplakt
zijn). Na een paar dagen mochten de mannen dus weer huiswaarts keren.
Riek herinnert zich dat elke vrijdag de scharensliep Van Gulik uit Den Bosch langs
alle huizen ging. Ze weet nog dat ze dan absoluut niet naar buiten mochten. Het
waarom is voor haar nog steeds een raadsel.
Tegenover op de hoek (waar nu La Vie is gevestigd) zat de kapperszaak van Wim
Blom (van der Donk). Daar speelde zich altijd heel wat af. Ze vertelt dat in de gang
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bij de kapper een koperen paraplubak stond. Op een dag kwam Tieske Pothekke en
die moest erg nodig naar de wc. De klanten vertelden hem dat dieje bak in de gang
de wc-pot was. En.. aldus geschiedde! Hij deed zijn grote boodschap op de paraplubak!
Op de andere hoek (waar nu de sportzaak zit) stond een dubbel woonhuis van Jaan
Arts en Drika Voets. Daarnaast stond een rijtje van vier armenhuisjes. Daar woonden
vooral oude mensen en alleenstaanden. Die moesten dan allen gebruik maken van
een plee-gebouw wat op het land stond van Drika Voets.
Ook stond op dit land de eerste brandweerwagen van Rosmalen. Om toch deze wagen veilig te parkeren werden er twee pilasters gezet (aan de kant van de Nieuwstraat) met de bedoeling om daar een poort in te hangen. Men was echter vergeten
te meten hoe breed de uitrit moest zijn. En ja hoor…. De brandweerwagen kon er
niet meer door. Het eerste brandweerkorps van Rosmalen bestond uit o.a. Jan
Geerts, Bert Heesakkers, Januske van der Donk, Broer van Balkum, Piet de Kuster.
Riek van der Heijden-Swanenberg kan nog veel verhalen vertellen over deze periode. Misschien moet ze er maar eens een boek over schrijven. Het was erg gezellig
om deze herinneringen op te halen.
Voor de volgende keer vragen we een andere wijkbewoner naar zijn of haar herinneringen.
================================================================

Wist u dat?
 Brasserie Villa Fleurie aan de Driesprong sinds 1 augustus een nieuwe exploitant
heeft.

 U Ed Voet dan ook niet meer als eigenaar/exploitant zult tegenkomen in Villa
Fleurie, maar dat medewerker Bart van Dijk de zaak heeft overgenomen.

 Thea van Lith, als opbouwwerker voor Rosmalen van DIVERS welzijnsonderneming, per 1 oktober stopt met haar werkzaamheden en gebruik maakt van de vutregeling.

 Haar werkzaamheden in Rosmalen worden overgenomen door Wilma van der
Aalst, een zeer ervaren opbouwwerker en al jaren werkzaam bij DIVERS.
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 U voor hulp bij zorgwekkende sociale situaties contact met haar kunt opnemen
via telefoonnummer 073-6153000 van het Wijkplein, dat is gevestigd aan de Hoff.
van Hollantlantlaan 1K (direct naast Perron-3).

 DIVERS welzijnsonderneming, afdeling Rosmalen, gevestigd is in het Wijkplein
Rosmalen aan de Hoff. van Hollantlaan 1K (telefoon: 073-6153000).

 DIVERS voornamelijk actief is op het gebied van het jongerenwerk, ouderenwerk,
het preventief opbouwwerk en educatie.

 U alle activiteiten en projecten, waarvoor u DIVERS kunt benaderen, kunt vinden
op de website www.divers.nl en dan naar ‘Wijkbewoners’, verder klikken naar
‘Wijken’ en dan naar ‘Rosmalen-Noord’.

 De Verloskundigenpraktijk Belle Vie na een grondige verbouwing haar intrek
heeft genomen in het pand Rodenborchweg 4, waar voorheen de huisartsen
Klompmaker en Van Gastel hun praktijk hadden. Voor afspraken kunt u bellen
naar: 073-5210764

 Er op 16 oktober a.s. door onder andere Number One de manifestatie
“Rosmalens Jong Talent” plaatsvindt vanaf 13.30 uur in Partycentrum De Kentering.

 Er in het centrum van Rosmalen voor 2011 nog twee koopzondagen zijn vastgesteld en dat de meeste winkels dan van 12.00 uur tot 17.00 uur open zijn.

 Die koopzondagen zijn: Intocht Sint Nicolaas op 20 november en de Kerstmarkt
op 18 december.

 De herinrichting en vernieuwing van twee speelterreintjes in de Cerberusstraat
nog niet is gestart vanwege enkele bezwaren van omwonenden.

 Gelet op het aantal inwoners van de wijken Centrum en Hondsberg de Wijkraad
eigenlijk minimaal uit 9 leden zou moeten bestaan.
Wij zijn dus nog steeds op zoek zijn naar wijkbewoners, die zich actief willen inzetten
voor de leefbaarheid van de eigen woon- en leefomgeving. Leuk als u dat wilt doen
en aan wilt sluiten bij de huidige leden. We kunnen uw inzet goed gebruiken! U kunt
bellen of mailen naar Willem Hoogenberk, voorzitter van onze Wijkraad.
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Adressen voor de wijk Centrum en Hondsberg
Secretariaat:
Wijkraad Centrum en Hondsberg, Schoolstraat 26, 5241 VB Rosmalen

Dagelijks bestuur
Voorzitter:
Willem Hoogenberk

Pastoriestraat 28 5218508

5241 TD

Schoolstraat 26

5216929

5241 VB

5218971

5241 VB

Secretaris:
Toon Smetsers

2e Secretaris en penningmeester:
Wil Coppelmans

Schoolstraat 18b

Theo Schonenberg

Koningstraat 24

5241 TP

Joop Gels

Kattenbosch 22

5243 SE

Adriënne Hazenberg

Weth Noppenlaan 1

5243 XL

Lydia Langeraap

Weth Noppenlaan 23

5243 XL

Wijkmanager

Paul Hilgers

6159119

Frank van Berkel

6155726

Wijkteamleider

Wil Klerks

6153109

Buurtcoördinator politie

Theo Gevers

0900 8844

Milieupolitie ’s Hertogenbosch

615 52 16

Milieuklachten

681 28 21

Meldpunt Openbare Ruimte

615 55 55

Afvalstoffendienst

628 05 00

Wijkplein Rosmalen

615 30 00
Iedere tweede maandag van de maand
INLOOPSPREEKUUR

19.00 uur – 19.30 uur in de foyer van Perron-3
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