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Welkom van de voorzitter
Voor u ligt alweer de veertiende editie van “Kernmaggezien”, het wijkblad van de
Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg. Het vorige wijkblad was van april
2010. Dat betekent dat we in 2010 maar één keer een wijkblad hebben kunnen
uitbrengen. Dat vinden wij heel jammer. Ons streven is om elk jaar twee keer een
wijkblad huis aan huis te verspreiden. In 2011 zullen we dus zeker nog een wijkblad gaan maken.
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.
Ik ben blij dat in 2010 Adriënne Hazenberg en Lydia Langeraap de Wijkraad zijn
komen versterken. Ook Joop Gels is weer actief geworden binnen de Wijkraad.
Op dit moment bestaat de Wijkraad dus uit zeven actieve leden. Eigenlijk behoort
onze Wijkraad uit minimaal 9 leden te bestaan, gelet op het aantal inwoners van
ons wijkraadgebied. We kunnen dus nog steeds 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.
Al eerder heb ik in dit wijkblad gemeld, dat de Rosmalense wijkraden vanaf de
zomer van 2007 gezamenlijk actief zijn. De Rosmalense wijkraden richten zich
dan op zogenaamde „majeure‟ onderwerpen die van invloed zijn op de leefbaarheid nu en in de toekomst van geheel Rosmalen. De laatste jaren maken we ons
vooral grote zorgen over de bereikbaarheid van Rosmalen naar Den Bosch en
vice versa. Enkele voorzitters nemen daarom deel in een zogenaamde Klankbordgroep voor het onderzoek naar de studie Oost-West verbindingen, dat op dit
moment wordt uitgevoerd. U zult daar wellicht in de krant de komende maanden
over lezen.
Ik wens u veel leesplezier met deze veertiende editie van “Kernmaggezien” !!

Willem Hoogenberk, voorzitter
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Een schone buurt,
een fijne buurt!
Zaterdag 16 april 2011
Op zaterdag 16 april 2011 is er in onze wijken Centrum en Hondsberg een Wijkschoonmaakdag. We
doen dit samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.
De dag zal duren van 10.00 tot 13.00 uur.
Het is belangrijk om er samen voor te zorgen dat onze
wijk er goed uit blijft zien, en daar is natuurlijk niet alleen
de gemeente verantwoordelijk voor, maar wij als buurtbewoners ook. Als meerdere buurtbewoners allemaal een uurtje komen helpen dan maken vele handjes
licht werk!
Als er minimaal 20 bewoners helpen om onder andere zwerfafval op te ruimen,
zal de gemeente „s-Hertogenbosch voor de nodige assistentie zorgen. Naast de
materialen die nodig zijn om zwerfvuil te ruimen, zal de gemeente zorgen dat er
een Kraakwagen staat. Hierin kunnen alle bewoners van Rosmalen Centrum en
Hondsberg gratis hun grofvuil in gooien. Zo kunnen we met z‟n allen genieten van
een schone buurt. Kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom om te helpen; voor jullie staat na afloop een leuke traktatie klaar. Dus kom en doe
mee!
Behalve het zwerfafval ruimen op de dag zelf kunt u ook melden, wat u ziet of anders zou willen:







Een kapotte prullenbak
Straatwerk dat niet goed meer ligt
Een speeltuin die een sopje kan gebruiken
Graffiti
Vernielingen
En allerlei andere zaken die te maken hebben met uw buurt of straat.

De centrale post voor vragen en advies is aan de Deken Fritsenstraat (tegenover
Verfhandel Langeraap)

Help mee! Aanmelden kan via onze site of telefonisch
www.wijkraadrosmalencentrum.nl of bel Willem Hoogenberk 073-5218508
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Die zaterdag, 16 april 2011, is er ook de mogelijkheid om gratis uw grofvuil in te
leveren:
11.00 – 11.45 uur
Gildeplein
12.00 – 12.45 uur
Weth.Noppenlaan, hoek Minervastraat
13.00 – 13.45 uur
Kattenbosch, parkeerplaats tegenover Geenbergenstraat

Ontwerpbestemmingsplannen ter inzage
“Kom Zuid (Centrum Rosmalen)” ter inzage
De gemeente heeft voor de zomervakantie 2010 besloten om het nieuwe
woon-/winkelgebied rondom het Landje van Buijs, zoals dat eind 2009 is
gepresenteerd, met een projectbesluit verder in procedure te brengen.
Een projectbesluit is een nieuw instrument in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening
(Wro). De gemeente zet hiermee de procedure van het bestemmingsplan “Centrum Rosmalen” voorlopig stil, omdat zij vindt dat met het “Kom Zuid plan” grotendeels tegemoet is gekomen aan de vele zienswijzen in maart 2008 op het
ontwerpbestemmingsplan “Centrum Rosmalen”.
De Wijkraad heeft op 23 augustus een zienswijze ingediend op het ontwerpprojectbesluit. Wij vonden dat het projectbesluit geen goede ruimtelijke onderbouwing omvat, zoals de Wro in artikel 3.10 bepaalt en wij verwijzen daarbij naar onze zienswijze van maart 2008
Wij vinden nog steeds dat de bereikbaarheid en herkenbaarheid van het nieuwe
woon-/winkelcentrum te beperkt is en dat het nieuwe voetgangersgebied een inpandig en gesloten karakter heeft, wat op termijn gevolgen kan hebben voor het
beheer en de leegstand en gevoelens van (on)veiligheid geeft. Verder vinden wij
dat er nog steeds een actueel en adequaat verkeerscirculatieplan ontbreekt, zodat er onvoldoende samenhang ontstaat met het noordelijke bestaande winkelgebied. De toestroom van verkeer is vooral gericht op het zuidelijke nieuwe deel
van het centrum met een beschikbaar parkeeraanbod van 580 parkeerplaatsen.
Tot slot maakt de Wijkraad zich grote zorgen over de brandveiligheid van het
nieuwe woon-/winkelcentrum. Het woon-/winkelcentrum is bij een omvangrijke
brand voor de brandweer en andere hulpdiensten vanaf de openbare weg niet of
onvoldoende bereikbaar en dit kan grote consequenties hebben.
De Wijkraad heeft daarbij wel een oplossing voorgesteld: zorg voor een doorgaande openbare wegverbinding tussen Dorpsstraat en Korte Venstraat/Brouwerijstraat.
Wijkraad Rosmalen
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(vervolg Ontwerpbestemmingsplannen ter inzage)
Ontwerpbestemmingsplan “Pastorie Rodenborchweg” ter inzage
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. Deze 33 parkeerplaatsen zijn de afgelopen jaren echter noodzakelijk gebleken voor het goed functioneren van de
winkeliers/ondernemers in de directe omgeving.
In het bestemmingsplan wordt daar helemaal niet op ingegaan. Verder vinden wij
dat een afweging en motivering ontbreekt, waarom het perceel van de bestaande
pastorie niet kan worden ontwikkeld ten opzichte van de belangen van de Vreeburgpassage. Dat de grond van de parkeerlocatie eigendom is van het bisdom
heeft blijkbaar zwaar gewogen. De Wijkraad heeft daarom op 23 oktober 2010
een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan “De Groote Wielen” ter inzage
Dit bestemmingsplan heeft tot doel om enkele reeds gerealiseerde woonwijken en enkele nog te realiseren woonwijken juridisch te regelen. In dit plan
is echter voor het zuidelijk deel van de Vlietdijk een groenbestemming opgenomen, waar slechts een langzaamverkeersroute kan worden aangelegd.
Wij vinden dat een directe verbinding via het zuidelijk deel van de Vlietdijk voor
alle verkeer onmisbaar is om daadwerkelijk het door gemeenteraad en gemeentestuur beoogde “stadsdeelcentrum Rosmalen” te kunnen ontwikkelen.
Beleid dat ruim 10 jaar geleden is vastgelegd, kan nu niet ongewijzigd worden
toegepast. Wij vinden het van groot belang dat het bestaande (noordelijke) centrumgebied en het nieuwe woon-/winkelgebied aan de zuidzijde zich in samenhang kunnen ontwikkelen tot het beoogde stadsdeelcentrum Rosmalen. Daarbij
rekenen wij het NS-station en Perron-3 ook tot belangrijke stadsdeelvoorzieningen. Het tracé van Groote Wielen, Vlietdijk, Rodenborchweg en Deken van Roestellaan en vice versa is daarbij van structurele betekenis.
De Wijkraad heeft daarom op 19 december 2010 een zienswijze ingediend op het
ontwerpbestemmingsplan, gericht op de noodzaak om de gehele Vlietdijk open te
stellen voor alle verkeer, met de eerdergenoemde argumenten.
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Vestiging gezondheidscentrum aan
Dorpsstraat
Het pand van de voormalige bibliotheek aan de Dorpsstraat wordt omgebouwd naar een gezondheidscentrum, waarschijnlijk met de naam Medisch
Centrum Rosmalen Centraal. Een paar maanden geleden is een start gee
maakt met de 1 fase van het project: het ombouwen van het bestaande
pand naar gezondheidscentrum.

Gelet op ontwikkelingen in de eerstelijns gezondheidszorg/huisartsenzorg zullen
in het gezondheidscentrum zeven huisartsen zich gaan vestigen, waaronder de
huisartsen Van Gastel en Klompmaker. Verder zullen er nog enkele eerstelijns
disciplines in het gebouw gaan komen. Belangrijk is dat de apotheek, die nu aan
de Raadhuisstraat zit, zal gaan verhuizen naar dit nieuwe Medisch Centrum.
De voormalige luifel wordt dichtgebouwd en daar zal een nieuwe entree komen.
e
In de 2 fase is het de bedoeling dat er een uitbreiding komt aan de voorzijde van
het gebouw richting Dorpsstraat, waarin het grootste deel van de apotheek komt.
e
Voor de 2 fase is nog geen bouwvergunning aangevraagd.
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Voor de wijkraad is de voorgestelde uitbreiding aan de voorzijde een groot
probleem omdat daarmee de bestaande ruimtelijke structuur van de Dorpsstraat
ernstig wordt aangetast.
In de onderstaande twee situatieschetsen van de Dorpsstraat wordt aangegeven
e
dat met de realisering van de eventuele 2 fase de open verbinding van de
Dorpsstraat in belangrijke mate ongedaan wordt gemaakt en daarmee de noodzakelijke ruimtelijke samenhang tussen de bestaande winkels en de nieuw te
ontwikkelen winkelvoorziening “Kom Zuid”.
In dit verband zullen wij tijdig onze bezwaren bij de gemeente kenbaar maken om
bij de verdere planontwikkeling daarmee rekening te houden.

Ruimtelijke inpassing van het “Medisch Centrum Rosmalen Centraal”
binnen de bestaande stedelijke structuur van het centrum Rosmalen
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Rosmalen bruist van Jong Talent
9 januari 18:49 uur, SMS bericht:
Hoi Angelique, IK BEN DOOORR!! Groetjes Robin
Eerder die dag staat Robin (13 jaar) aan de rechterkant van het podium klaar
voor haar eerste optreden. Ze lacht een keer nerveus naar pap, mam en oma die
natuurlijk ook komen kijken. Ze frunnikt nog eens met haar handen en kijkt dan
nog eens een keer naar het publiek… En dan wordt ze aangekondigd: „geef haar
een daverend applaus, want hier is ze dan…Robin!‟
Nog snel een diepe zucht en met het lied „Miracle‟ zingt ze de sterren van de hemel. Het publiek geeft haar een daverend applaus en de jury geeft haar een
plaats in de finale! Zal ze dit jaar de winnaar worden van de talentenshow „Voor
talent wordt geklapt‟?
De jeugd van tegenwoordig, wat hebben ze vaak toch een hoop verborgen talenten. En wat heb ik als jongerenwerker toch een mooie baan om die verborgen talenten samen met hen te mogen ontdekken.
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Binnen het jongerencentrum „Number One‟ in Rosmalen bruist het dan ook dagelijks van de jonge talenten. Jonge talenten die zelf een activiteit organiseren, de
Number One omtoveren in kerstsferen of er een horrorhouse van maken. Je kan
het zo gek niet bedenken. Met de komst van maatschappelijke stages voor het
voortgezet onderwijs wordt de markt voor jonge talenten nog eens extra gestimuleerd, waar wij als jongerenwerk graag aan mee willen helpen. Zo organiseerde
een maatschappelijke stagiaire vorig jaar een geweldige spooktocht voor meiden
in Rosmalen.
Number One zou Number One niet zijn als we geen jonge talenten in Rosmalen
zouden hebben. Vrijwilliger, bezoeker, volwassene of maatschappelijke stagiaire,
iedereen kan en mag zijn/haar ideeën altijd bespreekbaar maken om de Number
One nog gezelliger en leuker te maken. Dat neemt niet weg dat het altijd maar
gezellig en leuk moet zijn. Binnen de Number One is ook ruimte voor een traan,
een probleem, informatie of een serieuze vraag.
Nieuwsgierig geworden naar al dat jong talent waar Rosmalen best héél trots op
mag wezen? Loop gerust eens binnen bij de Number One. De deuren staan altijd
voor iedereen (jong en oud) open. Of bezoek onze website; www.jcnumberone.tk
Angelique Vullings, Jongerenwerker Rosmalen

Weekprogramma Number One:
Dinsdag:
- 19:00 t/m 22:30 uur: Inloop 15+
Woensdag:
- 14:00 t/m 17:00 uur: Chill out (groep 8 t/m 13 jaar)
- 18:30 t/m 20:00 uur: Meidenclub (11 t/m 14 jaar)
Donderdag:
- 19:00 t/m 21:00 uur: Vrijwilligersavond
(voor vrijwilligers van de Number One)
- Binnenkort NIEUW!! workshopaanbod op inschrijving
Vrijdag:
- 14:30 t/m 17:00 uur: Chill out (groep 8 t/m 14 jaar)
- 19:00 t/m 20:30 uur: Jongensclub (11 t/m 16 jaar) /
19:00 t/m 21:00 uur: extra activiteiten (groep 8 t/m 14 jaar)
Zondag:
- 13:00 t/m 17:00 uur: Music meeting Point
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Tussen Villa Fleurie en Capuccino
Wie in de doorgang tussen Villa Fleurie en Capuccino naar de parkeerplaats
loopt, ziet daarbij onderstaande jeu de boulesbanen liggen.

Deze banen worden in het zomerseizoen wekelijks op de woensdagavonden bespeeld door jeu de boulesclub ”De Butanten”. Op andere tijden zijn de banen vrij
toegankelijk. Wie belangstelling heeft om te boulen, kan zich aanmelden bij ondergetekende. Bij minimaal 6 belangstellenden kan een vast groepje gevormd
worden, waarbij 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 jeu de boulesclub “De Butanten”.
Je kunt je opgeven bij Toon Smetsers, telefoon: 073 -5216929

Wijkraad Rosmalen
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Beelden in het centrum van Rosmalen
In ons mooie centrum staan verschillende beelden. Vaak lopen of fietsen we
erlangs. Wijkraadslid Theo Schonenberg heeft de achtergronden van deze
beelden uitgezocht. Zo weet u de volgende keer, als u er langs loopt, wat
meer over de beelden.

Onderdak (1987) Locatie Rosmalen, Dorpsstraat
Brons 145 x 65 x 65 cm. Sokkel 110 cm. Drie naakt dansende jonge meisjes, die
in een cirkelgang gracieus doeken boven hun hoofd bewegen. De herhaling, ook
vormentaal, versterkt het effect van de rondedans.
"Onder dak" is gemaakt door Jean en Marianne Bremens uit Helvoirt en aangeboden bij de 1000e woning van de Stichting Woningbouw Rosmalen.
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(vervolg Beelden in het centrum van Rosmalen)

Het betreffende beeldje is in 1987 geschonken door de woningbouwvereniging aan
de gemeente Rosmalen, onder burgemeester Mr. D. Burgers 2611-1987

Niet duidelijk is, waarom
juist deze locatie gekozen is voor het beeld.
De Driesprong bestond
toen al als plein.
Mogelijk omdat deze betekenis heeft in relatie
tot de schenking, namelijk dichtbij het kantoor
van de Stichting
of dichtbij de 1000e woning. Het is ook mogelijk
dat deze locatie bewust
is gekozen vanwege het
beschutte karakter. Het
beeldje staat in het voorjaar en de zomer erg
mooi onder het bladerdak.

Op een open plein zou het beeld een stuk minder tot haar recht komen. De huidige locatie biedt de goede intieme sfeer voor het beeld. Misschien denken mensen die het beeldje zien staan dat ze de enige zijn die er naar kijken. Ook dat is
een kwaliteit van het beeldje én de locatie....
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Waterpomp aan de Torenstraat

Een prachtig monument in het centrum is de waterpomp in de Torenstraat.
De bovenstaande foto is tussen 1900 en 1910 gemaakt. Zoals de pomp daar
staat, zou deze nu midden op de parkeerplaats bij de Vreeburgpassage zijn.
Rosmalen was vroeger drie waterpompen rijk.

Tijdens de oorlogsjaren
ging de ruïne van de
toen al niet meer dienstdoende oude pomp ter
ziele. Wel is bekend dat
deze pomp op de huidige plaats is gezet en
door Soos Satisfaction
werd aangeboden aan
de gemeente Rosmalen
in het kader van hun
12,5 jarig bestaan. Een
mooi gebaar van De
Soos aan de gemeenschap om een waterpomp te schenken.

Wijkraad Rosmalen
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In 1979 werd aan de toenmalige wethouder Edzes een gedenksteen aangeboden; die steen is een paar jaar later in de pomp gemetseld.
Dat had te maken met de definitieve centrumplannen in die tijd. De “nieuwe”
Rosmalense pomp werd vervaardigd door vijf autochtone oud-ambachtslieden:
Cupke van Deursen, Smidje Theo van der Voort, Mies en Gradje Pennings en
hun coördinator Cor Nieuwendijk.

Op bovenstaande foto de makers van de Rosmalense Pomp:
Cupke van Deursen, Smidje Theo van der Voort, Mies en Gradje
Pennings en hun coördinator Cor Nieuwendijk

Wijkraad Rosmalen
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Inloopspreekuur
Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg

Wat houdt u bezig in Rosmalen Centrum & Hondsberg?
De Wijkraad Rosmalen Centrum
& Hondsberg bestaat ruim 10
jaar en is de schakel tussen de
bewoners van de wijk en de
gemeente. Graag blijft de Wijkraad op de hoogte, wat er in de
wijk speelt. Natuurlijk is er altijd
de mogelijkheid om contact op
te nemen met de leden van de
Wijkraad. Voor het jaar 2011 wil
de Wijkraad graag de bewoners
de kans geven om naar een inloopspreekuur te komen in Perron-3.
De eerste twee inloopspreekuren zijn gehouden op maandag 10 januari en
maandag 14 februari van 19.00 uur tot 19.30 uur. Elke tweede maandag van de
maand vindt u de Wijkraad in de foyer van Perron-3, te weten: op 14 maart,
11 april, 9 mei, 13 juni, 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december.
Behalve dat de Wijkraad 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? De Wijkraad hoort dat graag en is graag doorgeefluik naar de gemeente toe.
e
Noteer in uw agenda: 2 maandag van de maand, 19.00 uur - 19.30 uur in de foyer van Perron-3, inloopspreekuur Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg.
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

Iedere 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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Terugblik groensnoeidag 16 oktober 2010
Op zaterdag 16 oktober 2010 hield de Wijkraad weer een ouderwetse
groensnoeidag in de wijken Centrum en Hondsberg. We hadden prima weer
en de wijkbewoners hadden er echt zin in.
Doordat we tevoren weer bij alle gezinnen een flyer over de groensnoeidag hadden verspreid en de publiciteit in de media ook naar wens was verlopen, was de
animo groot. Zo groot zelfs dat de helpers van BOR (Beheer Openbare Ruimte
van de gemeente) niet al het snoeigroen konden ophalen en de gevraagde hulp
niet in één dag konden verwerken. Daarom werden de laatste stapels groen de
maandag daarop pas allemaal opgehaald en de gevraagde hulp afgehandeld.
Ook van het uitlenen van materialen om zelf snoeiwerk uit te voeren, werd op zaterdag gretig gebruik gemaakt.
De groensnoeidag 2010 was voor ons meer dan geslaagd. In oktober 2009 hadden we de groensnoeidag gecombineerd met een wijkschoonmaakdag. Deze
schoonmaakdag was weliswaar een groot succes, maar aan de wens van de gemeente, dat er ook echt wijkbewoners in voldoende mate zouden helpen, werd
helaas niet voldaan. Op zaterdag 16 april a.s. gaan we een Wijkschoonmaakdag
houden, waar het niet de bedoeling is in de eigen tuin te snoeien. Over deze
Wijkschoonmaakdag leest u meer verder op in dit blad. In oktober van 2011 zullen we weer een groensnoeidag organiseren.

Meldpunt openbare ruimte (MOR)
U, als bewoner, heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt, de
openbare ruimte. Heeft u last van zwerfvuil of te volle prullenbakken, graffiti, vernielingen aan speeltoestellen/verkeersborden, bel dan naar MOR, telefoon: 0736155555. U kunt bij MOR ook terecht voor: losliggende stoeptegels,een kapotte
lantaarnpaal, hondenoverlast, illegale stort, verstopte straatputten, watervervuiling
of stank- en geluidsoverlast van bedrijven.
Ook kunt u kijken op www.s-hertogenbosch.nl en dan op een meldingsformulier
uw melding van uw klacht over de openbare ruimte doorgeven.

Wijkraad Rosmalen
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De Wijkraadsleden stellen zich voor
Ik ben Toon Smetsers
Woon in Rosmalen sinds 1985
Ik woon hier graag omdat Rosmalen alle voorzieningen
heeft, een gezellig centrum, een mooi buitengebied en
tegelijk onderdeel is van de mooie stad „s-Hertogenbosch.
Werd lid van deze wijkraad omdat ik het belangrijk vind bij
te dragen aan de leefbaarheid van je eigen woonomgeving
en daarin dus wil investeren; ik ben vanaf het begin bij de
wijkraad.

Ik ben Wil Coppelmans, sinds 1942
Woon in Rosmalen sinds: 1987 omdat ik toen bij de
HAS werkte als docent.
Ik woon hier graag omdat: Rosmalen een sociale
gemeenschap is, waar het fijn wonen is. Die het
waard is om voor te vrijwilligeren.
Werd lid van deze wijkraad omdat: ik er plezier in
heb me voor Rosmalen in te zetten.
Interesses: (Was: bergbeklimmen), culturele vakanties en geschiedenis, fotograferen, techniek.
Beroepsvakgebied: Voedingsmiddelen Proceskunde.

Ook interesse om voor de wijk iets te betekenen?
Uzelf inzetten voor uw eigen wijk?
Zin om mee te denken en aan te pakken?
Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

17

De Wijkraadsleden stellen zich voor
Ik ben Joop Gels
Woon ruim 30 jaar in de Kattenbosch
Ik ben al enkele jaren lid van de wijkraad als stedenbouwkundig adviseur over de bestemmingsplannen die
o.a. in het centrum gebied van Rosmalen aan de orde
zijn.

Ik ben Theo Schonenberg
Woon in Rosmalen sinds: 1986; geboren in Heijen
een dorp in Noord-Limburg, op mijn 18e ben ik voor
mijn studie verhuisd naar Nijmegen en heb d aar tot
1986 gewoond waarna ik naar Rosmalen ben verhuisd.
Ik woon hier graag omdat: we in de directe omgeving van ‟s-Hertogenbosch wonen, met toch nog een
beetje een dorpscultuur, veel voorzieningen dicht bij
elkaar en een rijk verenigingsleven. Daarnaast de
trein op loopafstand en binnen 2 min. zit je op de
snelweg.
Werd lid van deze wijkraad omdat ik me maatschappelijk betrokken voel, het welzijn van mensen belangrijk vind en een binding heb met ons dorp.
Dagelijks leven: Sinds mijn 18e werk ik in de gezondheidszorg, waarvan de laatste 24 jaar bij Vivent Thuiszorg, een zorgaanbieder in Den Bosch en omgeving,
als relatiebeheerder/zorgbemiddelaar.
Interesses: Naast mijn werk houd ik van muziek en theater, kom ik graag in musea en ben geïnteresseerd in cultuur en geschiedenis. Samen met ons gezin
trekken we er regelmatig op uit en kamperen we Europa door.

Wijkraad Rosmalen
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De Wijkraadsleden stellen zich voor
Ik ben Adriënne Hazenberg
Woon in Rosmalen sinds: mijn geboorte; 1969. Dus geboren en getogen in ons mooie durpke
Ik woon hier graag omdat: het ondanks de grootte nog
steeds een dorp is, veel ons kent ons, en gelukkig veel
gezelligheid en saamhorigheid kent.
Werd lid van deze wijkraad omdat: ik het belangrijk vind
dat er in elke wijk in Rosmalen een klankbord is voor en
naar de gemeente.

Daarnaast ben ik blij een bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving, samen met alle bewoners zorgen voor een fijne (leef)omgeving.

Ik ben Lydia Langeraap-de Goey
Woon in Rosmalen sinds 1966
Ik woon hier graag omdat het een gemeente is die
veel te bieden heeft en een fijn woonklimaat heeft
Ik werd lid van de wijkraad omdat ik het belangrijk vind
dat de ontwikkelingen goed gevolgd moeten worden
voor onze gemeenschap.
Ik werk met mijn man en collega's in onze winkel Verf
& Wand Langeraap in de Deken Fritsenstraat waar ik vooral de administratie doe.
Mijn hobby's zijn fotograferen en tennissen.

Wijkraad Rosmalen
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De Wijkraadsleden stellen zich voor
Ik ben Willem Hoogenberk
Woon in het centrum van Rosmalen sinds: 1985. Ben
opgegroeid in Arnhem, vervolgens gestudeerd en 10
jaar gewoond in de mooie (studenten)stad Nijmegen en
in 1981 naar Den Bosch verhuisd en tot slot gesetteld
in het mooie durpke Rosmalen. Mijn vakgebied is ruimtelijke ordening en bouwen en wonen en ik werk alweer
ruim 30 jaar bij het ministerie van VROM.
Ik woon hier graag omdat: ons huis middenin een leuk
en gezellig dorpscentrum staat met alle voorzieningen
op loopafstand. Je voelt de dorpse saamhorigheid,
maar je zit ook dichtbij de prachtige en bourgondische stad Den Bosch, op fietsafstand en met de trein op loopafstand.
Werd lid van deze wijkraad omdat: ik mij altijd sociaal en maatschappelijk betrokken voel met de omgeving waar ik woon; ik vond het van belang dat er ook in de
wijken Centrum en Hondsberg een wijkraad is die als spreekbuis fungeert van
bewoners naar gemeente toe om bij te dragen aan een fijne woon- en leefomgeving. Ik ben vanaf de start van de wijkraad begin 2001 voorzitter; coördineren en
contacten leggen voor de wijkraad vind ik heel leuk.
Interesses: maatschappelijke activiteiten, geniet van alle soorten sporten, maar
ben vooral een voetbalfanaat, houd van muziek en bezoek graag mooie steden.

Wij zouden het fijn vinden als er nog mensen zijn die onze
wijkraad komen versterken. Heeft u interesse om met ons
mee te denken en te helpen waar u kunt?
Bel of mail ons dan: Willem Hoogenberk 5218508
Mail: wijkraadrosmalencentrum@gmail.com

Wijkraad Rosmalen
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Wat te doen bij jongerenoverlast ?
Ook in de wijken van ons wijkraadgebied, Rosmalen Centrum en Hondsberg, kunnen op verschillende plekken bewoners overlast ondervinden van
jongeren. Overlast in de directe woonomgeving kan van alles zijn. Bijvoorbeeld: vervuiling met blikjes, papier, plastic zakjes, flesjes e.d. terwijl er een
prullenbak naast staat, graffiti, vernielingen, lawaai, alcohol- of drugsgebruik of bedreigingen van kleine kinderen op speellocaties.
Er zijn afspraken, een soort protocol, tussen Politie en Jongerenwerk van Divers,
als het gaat om overlast door jongeren in Rosmalen.
Wanneer u overlast ondervindt van jeugd, wat voor overlast dan ook, dient u dat
te allen tijde te melden aan de jongerenwerkers van Divers. Liefst zo snel mogelijk. Een jongerenwerker neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u en met de
jongeren op om na te gaan, wat er aan de hand is. Vervolgens wordt met de jongeren én bewoners gewerkt aan een oplossing. De jongerenwerker(s) zijn overdag op straat en in principe in de avonduren en in het weekend niet actief.
Bij overlastsituaties dient u ook en altijd direct de politie te bellen. Doet u dit niet,
dan zal de politie niet weten dat er op een bepaalde plek regelmatig jongeren
voor overlast zorgen. Bij een telefonische melding kan het zijn dat de politie direct
kan optreden, als er een wagen in de buurt is. Vooral bij acute overlast, zoals bijvoorbeeld ernstige vernielingen, nachtelijk lawaai en alcohol- of drugsgebruik,
wordt u dringend verzocht hier direct melding van te maken bij de politie. De politie zal u een terugkoppeling geven, over wat er met de melding is gedaan.
De politie kunt u direct bellen via 0900-8844 en wel 24 uur per dag.
De contactpersonen van Jongerenwerk Divers Rosmalen zijn: Patriek van de
Sanden en/of Marlies Molenaar en beiden kunt u dan het beste een e-mail sturen:
p.vandesanden@divers.nl en m.molenaar@divers.nl
U, als bewoner kunt echter ook een grote rol hebben in het oplossen van de overlast:
- ga een gesprek aan met overlastgevende jeugd,
- doe dat niet alleen, maar met meerdere buurtbewoners,
- benader een groep op een moment dat er geen overlast is; de gemoederen zijn dan niet zo verhit waardoor er minder kans is op escalatie of
- benader eventueel ouders van jongeren, als die bij u bekend zijn.
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Komen er kunstgrasveldjes
in Centrum en Hondsberg ?
Het college van B&W heeft in 2010 Rosmalen aangewezen als Sportpunt.
Aan deze toewijzing is een geldbedrag van 250.000 euro gekoppeld. Aan de
Sportalliantie Rosmalen is vervolgens het verzoek gedaan om mee te denken in de planontwikkeling en over de vormgeving van het Sportpunt Rosmalen en hiervoor met voorstellen te komen. Een van de ideeën was om in
de diverse wijken van Rosmalen een aantal kunstgrasveldjes aan te gaan
leggen. Daarmee kan dan een beroep worden gedaan op dit budget.

Op maandag 13 december 2010 hield de Sportalliantie Rosmalen in Perron-3 een
informatieavond over de vormgeving en inhoud van het Sportpunt Rosmalen.
Ruim 50 mensen waren op deze avond afgekomen: vertegenwoordigers van wijkraden, van sportverenigingen e.d. Er werden verschillende ideeën gepresenteerd,
enkele zelfs met een prachtige powerpoint-presentatie.
Ook de voorzitter van onze Wijkraad heeft op die avond enkele minuten spreektijd
gevraagd om te promoten dat er in onze wijken Rosmalen Centrum en Hondsberg één of meer kunstgrasveldjes worden aangelegd. Belangrijkste argument
daarbij is dat er in onze wijken eigenlijk geen speelgelegenheid is voor de jeugd
vanaf 12 jaar.

Wijkraad Rosmalen
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De Wijkraad heeft een pleidooi gehouden om één kunstgrasveldje in het gebied
rondom de Dierenwei Geitenbrij en één kunstgrasveldje nabij de wijkspeelplaats
aan de Minervastraat te laten aanleggen. Daarbij hebben wij dan het liefst multifunctionele veldjes, waar met een basketbal kan worden gespeeld, maar ook met
een bal kan worden getrapt of met een hockeybal kan worden geslagen.
In februari zal bekend gemaakt worden welke voorstellen gehonoreerd zijn. Dan
weten wij ook of er in ons wijkraadgebied één of twee kunstgrasveldjes mogen
worden aangelegd. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Herinrichting speelterreintjes Cerberusstraat
De afdeling Realisatie en Beheer openbare ruimte van de gemeente heeft
een drietal plannen laten maken om de twee speelterreinen aan de Cerberusstraat her in te richten. Op woensdag 26 januari was er van 18.00 uur tot
20.00 uur voor de bewoners van de Cerberusstraat en omgeving een inloopbijeenkomst in de Annenborch.
Er lagen drie voorstellen om het bestaande speelterreintje voor 0 – 6 jarige kinderen, op het middenterrein van de Cerberusstraat, met enkele toestellen uit te
breiden. Ook lagen er drie voorstellen om op het grasveld tegenover de woningen
19 t/m 33, richting vijver, speelmogelijkheden te plaatsen voor de leeftijdsgroep
tot 12 jaar.
De inloopbijeenkomst werd
goed bezocht en er zijn uiteindelijk 25 voorkeuren ingediend, met een aantal opmerkingen. De mensen van
de afdeling gaan de voorkeuren bekijken en het is de bedoeling dat nog vóór de zomervakantie 2011 de nieuwe
speeltoestellen zullen zijn
geplaatst.
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Theo Gevers, buurtcoördinator
politie, stelt zich voor
Beste buurtbewoners,
Sinds april 2010 ben ik, Theo Gevers, werkzaam als wijkagent van de wijken 't
Ven, Centrum, Hondsberg en de Overlaet te Rosmalen. In het verleden heb ik al
geruime tijd in Rosmalen gewerkt. De laatste jaren ben ik in het centrum van Den
Bosch actief geweest. Ik heb daar als coach van het biketeam gewerkt en ook
behoorlijk wat horecadiensten gedaan. Daarnaast ben ik nog een jaar of zes wijkagent van de wijken Hambaken en Orthen geweest.
In de tijd dat ik in Rosmalen als wijkagent werkzaam ben, heb ik gemerkt dat
Rosmalen een heel mooi dorp is om in te werken. De sfeer binnen het politieteam
is heel goed en ook de contacten met de bevolking en de diverse ondernemers
verlopen heel soepel. Helaas, hebben wij als politieorganisatie ook last van de
bezuinigingen en het teruglopen van het aantal agenten, zodat we niet echt ruim
in het personeel zitten. U zult mij dus ook regelmatig tegenkomen, terwijl ik de
"normale" surveillance aan het doen ben.
Als wijkagent ben ik de contactpersoon en het aanspreekpunt van de politie voor
de mensen uit de wijken ‟t Ven, Centrum, Hondsberg en de Overlaet. Ik probeer
zo veel mogelijk in de wijk aanwezig te zijn en probeer te reageren op de meldingen, die wat meer tijd in beslag nemen.
Voor de "gewone diefstallen / inbraken en overlastsituaties" is de gewone surveillancedienst beschikbaar. Deze komen, indien nodig, langs en zullen uw zaak behandelen. Als er sprake is van structurele problemen, zullen de collega's mij
daarvan in kennis stellen en ga ik proberen om een oplossing te bedenken. Vaak
valt er met een goed gesprek en wat bemiddeling al veel resultaat te halen. Behalve de politie zijn er nog vele andere instanties, die voor veel problemen oplossingen kunnen bedenken. Te denken valt aan de woningbouwvereniging, buurtbemiddeling, stichting Divers, maatschappelijk werk, jeugdzorg, de huisarts en
niet te vergeten de gemeente 's-Hertogenbosch.
In uw wijk, Centrum en Hondsberg, bestaat al ruim 10 jaar ook een Wijkraad. Deze is aanspreekbaar voor problemen die zich meer op het openbaar terrein afspelen. Verkeerssituaties en andere problemen die zich afspelen op het openbaar
terrein, kunt u melden bij de Wijkraad. Zij zal die doorspelen naar de juiste instantie. Dit kan natuurlijk de gemeente zijn, maar ook een andere instantie. Op 31 mei
2010 heeft de Wijkraad een openbare wijkraadvergadering georganiseerd, waar
ik me voor de toen aanwezige personen heb voorgesteld.
Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

24

Helaas, vinden er in Rosmalen de laatste jaren veel woninginbraken plaats.
Vooral de wijken de Groote Wielen en de Hoevens worden druk bezocht door het
dievengilde. Ik wil u daarom verzoeken om extra alert te zijn en uw ramen en deuren goed op slot te doen. Daarnaast wil ik u verzoeken om extra te letten op
vreemde personen en/of auto's in de buurt. Bij verdachte situaties kunt u natuurlijk altijd de politie bellen. Juist de meldingen van buurtbewoners leveren voor ons
de beste resultaten op. U weet als geen ander, wie er in de wijk thuishoort en wie
daar eigenlijk niets te zoeken heeft.
Met vriendelijke groeten,
Theo Gevers
Buurtcoördinator Rosmalen 't Ven / Centrum - Hondsberg / de Overlaet
Tel: 0900-8844 - grip 70138
E-mail: Theo.Gevers@brabant-noord.politie.nl
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Wist u dat:


Onze Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg al ruim 10 jaar bestaat
en nu bestaat uit 7 actieve leden.



Gelet op het aantal inwoners van de wijken Centrum en Hondsberg de
Wijkraad eigenlijk minimaal uit 9 leden zou moeten bestaan.



Wij 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.



De Wijkraad deelneemt in de werkgroep Communicatie van het Project
Centrummanagement, dat in ontwikkeling is.



Divers definitief is verhuisd van de locatie Burg. Nieuwenhuijzenstraat
(achter de Kentering) naar het Wijkplein Rosmalen, aan de Hoff van Hollantlaan 1K (telefoon: 073-5219247).



Divers voornamelijk actief is op het gebied van het jongerenwerk, ouderenwerk (senioren), 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‟.



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



Die koopzondagen gekoppeld zijn aan festiviteiten in het centrum: Mode
Mix op 10 april, Koninginnedag op 30 april, Kunstmarkt op 29 mei, Pleinfeest op 26 juni, Komfestival op 11 september, Intocht Sint Nicolaas op
20 november en de Kerstmarkt op 18 december.



U deze festiviteiten en koopzondagen gewoon in uw agenda kunt zetten
en op de genoemde data naar het gezellige centrum van Rosmalen kunt
komen.
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Wist u dat:


Er een bouwplan van initiatiefnemer Bouwbedrijf Timmers bijna gereed
ligt voor een appartementencomplex en commerciële ruimten op de begane grond en een parkeergarage eronder op de hoek Dorpsstraat/Raadhuisstraat/Hoogstraat.



Dan de huidige Rabobank zal worden gesloopt en op de begane grond
met 500 m2 terugkomt en er dan nog 1000 m2 op de begane grond wordt
gerealiseerd voor winkels.



Boven de Rabobank en de winkels dan 30 appartementen gaan komen
tot een hoogte van ruim 15 meter, maar op enkele punten nog hoger.



De Wijkraad zo‟n gebouw, zo‟n kolossaal bouwwerk gewoon niet vindt
passen in het „dorpse karakter‟ van het bestaande en nieuwe centrum
van Rosmalen.



De gemeente de bouwvergunning waarschijnlijk nog in 2011 gaat verlenen, omdat het, helaas, gewoon past in het geldende bestemmingsplan
“Centrum Rosmalen 1994”.



Beheer Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente druk bezig is om een
oplossing te vinden voor wortelgroei, die de twee platanen bij de pomp op
de Markt veroorzaken. Daar zijn helaas al verschillende mensen gestruikeld.

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

Secretaris:
Toon Smetsers

Schoolstraat 26

2e Secretaris en penningmeester:
Wil Coppelmans
Schoolstraat 18b

5216929 5241 VB
5218971 5241 VB

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

Peter Willekens

6155696

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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