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Welkom van de voorzitter
Voor u ligt de eenentwintigste editie van
"Kernmaggezien'', het wijkblad van de Wijkraad
Rosmalen Centrum en Hondsberg. Dit is het
tweede wijkblad in 2014 , dat we huis aan huis in
ans wijkraadgebied verspreiden. Er ligt weer een
wijkblad voor u met 32 pagina 's, en in kleurendruk,
zoals wij u al enkele keren hebben geleverd.
De Wijkraad is met het jaar 2014 het veertiende
jaar van haar bestaan in gegaan.

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. Oak vindt
u in dit blad enkele nieuwtjes uit ans
wijkraadgebied .
Hebt u vragen of wilt u meer informatie hebben
over de onderwerpen of het nieuws, waarover wij
in dit wijkblad schrijven, dan kunt u contact
opnemen met mij . Mijn telefoonnummer staat
achter in dit blad. Oak kunt u naar de Wijkraad een
e-mail sturen met uw vragen. Wij zullen ervoor
zorgen dater snel op een e-mail wordt gereageerd .

lnformatie in dit wijkblad
Uiteraard proberen we u, zo goed als mogelijk,
weer te informeren over de ontwikkelingen en de
actualiteit van het proces om tot een start te komen
van het plan Centrum Zuid. De politiek heeft op 16
oktober jl. een besluit genomen.
Oak over het proces en de ontwikkeling van een
Zorgzaam Netwerk Rosmalen (ZNR), waarvoor
ons wijkraadgebied in 2014 pilotgebied is,
informeren wij u uitgebreid .
Over basisschool Den Krommenhoek in het
Luyckershofke, de enige school in ans
wijkraadgebied, hebben we een informatief artikel
gekregen. We geven u informatie over de stand
van zaken van de verschillende bouwplannen in
ons wijkraadgebied . Oak staan er enkele artikelen
in die u helpen uw woonomgeving leefbaar te
houden.

Komt u de Wijkraad versterken ?
Eind juli heeft Joop Gels helaas laten weten dat hij
als lid van de wijkraad wil stoppen. Joop heeft met
tussenpozen bijna zeven jaar deel uigemaakt van
onze Wijkraad . Met zijn deskundigheid en
expertise op het gebied van stedenbouw en
ruimtelijke ordening hebben wij veel aan Joop te
danken gehad. Daarnaast heeft Joop regelmatig
aan veel andere
een bijdrage geleverd
onderwerpen die op de wijkraad afkwamen. Wij
bedanken Joop vanaf deze plaats nogmaals voor
alle tijd en inzet die hij heeft getoond voor het werk
in de Wijkraad.
De Wijkraad bestaat dus vanaf september 2014
uit acht actieve (bestuurs-)leden. Het lijkt er op dat
we met deze bezetting gemakkelijk onderwerpen
kunnen aanpakken . Echter, wij vinden dat we nog
steeds versterking van de Wijkraad kunnen
gebruiken om actief onderwerpen op te pakken,
zoals
jongerenoverlast,
problematische
verkeerssituaties, schoon houden en verbeteren
van de openbare ruimte, bouwsituaties,
verbeteren ouderenvoorzieningen en ga zo maar
door.
Hebt u interesse om u actief in te zetten voor de
leefbaarheid van uw eigen woon- en
leefomgeving, dan kunt u mij bellen of een e-mail
sturen. Wij kunnen uw inzet goed gebruiken.
lk wens u veel leesplezier met deze
eenentwintigste editie van "Kernmaggezien" !!

Willem Hoogenberk, voorzitter
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EffeBijBuurten Rosmalen Noord
In 2013 heeft de gemeenteraad een visie
vastegesteld waarin nadrukkelijk de wens werd
uitgesproken om te focussen op wijken en kernen
en meer interesse te kweken voor de historie in de
directe leefomgeving. Het Stadsarchief
's-Hertogenbosch is coordinator om de visie uit te
dragen naar de wijken/kernen . De Stuurgroep
' cultuurhistorisch
beleid '
bestaat
uit
vertegenwoordigers van het Stadsarchief,
Afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten van de gemeente 's-Hertogenbosch, de
VVV en de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
Zij hebben een projectvoorstel gemaakt. Dit
projectvoorstel is in juni 2014 door B&W
vastgesteld en daarbij is per wijk 5000 euro ter
beschikking gesteld voor de uitvoering van het
project. Voor het project is de gemeente verdeeld
in zes wijken.

De wijk Rosmalen Noord pilotgebied

vraag ontstond het project 'Historie in de wijk'.
De wijk Rosmalen Noord ('t Ven, Centrum en
Hondsberg, de Overlaet en Kruisstraat) is door de
Stuurgroep gekozen om als pilot te dienen.
Rosmalen Noord is dus als eerste aan de beurt.

Effe Bijbuurten in Rosmalen Noord
De vier wijkraden, Wijkraad Centrum&Hondsberg,
Wijkraad 't Ven, Wijkraad De Overlaet. Wijkraad
Rosmalen-OosVKruisstraat en de Heemkundekring Rosmalen vormen samen met het
Stadsarchief 's-Hertogenbosch de projectgroep
om het project " Historie in de wijk Rosmalen
Noord" gestalte te geven.
Van onze Wijkraad zaten Jean van Rossum, Wil
Coppelmans en Willem Hoogenberk in de
projectgroep.
Eind juni werd het project omgedoopt tot "Effe
Bijbuurten in Rosmalen Noord".

De gemeente 's-Hertogenbosch wil dus mensen
in de wijken kennis laten maken met de historie
van hun eigen buurt. Maar hoe breng je de
geschiedenis naar de mensen toe? Vanuit die
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Doel project " Effe Bijbuurten in
Rosmalen Noord"
Doel van het project " Effe Bijbuurten in Rosmalen
Noord" is: het kweken van meer interesse in de
cultuurhistorie van Rosmalen Noord en de
inwoners op die wijze betrekken bij hun eige~
woon- en leefomgeving. De inbreng moet daarb1J
van de eigen inwoners komen. Het eindresultaat
van dit project moet tot uiting komen in een go~d
gevulde website www.effebijbuurten.nl met daann
door de bewoners zelf aangedragen erfgoed en
verhalen.

Bijeenkomst "Effe Bijbuurten
in Rosmalen Noord"
Op zondagavond 21 septemb~r 2014 vond in De
Kentering de aftrap van het proiect plaats. Het was
een theatrale en ludieke bijeenkomst. Deze was
vooral bedoeld om bewoners te laten meedenken
over de invulling van de projectweek in november
van dit jaar.
Er waren twee keer 5000 flyers huis aan huis
rondgebracht om deze aftrapavond onder de

aandacht te brengen. Omdat er meer dan 200
bewoners aanwezig waren , was deze eerste
bijeenkomst voor de projectgroep een groot
succes.
Er waren optredens van Trug naor Vruuger en van
Cor Swanenberg. Ook was er een onderhoudende
lezing van Jan Timmers met enkele anekdotes
over 'Rosmalen van toen ' en er was een
compilatie van oude Rosmalense films te zien.
Ook werd er een prijs uitgereikt voor het meest tot
de verbeelding sprekende historische object. Di~
prijs was voor het 'Reglement van het kerkkoor uit
1904', die Ad de Wit had ingezonden.
Maar belangrijker voor de projectgroep was of
bewoners op die avond met ideeen kwamen voor
de historische week in november. Er kwamen
zeker een aantal ideeen op tafel, waar de
projectgroep mee verder kon .
De projectgroep ging na de bijeenkomst v~n ~1
september enthousiast verder met de orgarnsat1e
van de 'Week van de geschiedenis in Rosmalen
Noord", die werd gehouden van zondag 23
november tot en met 30 november.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

5

Voorbereiding "Week van de
geschiedenis van Rosmalen Nood"
Wekelijks verscheen er een persbericht in de
verschillende (regionale) media over de voortgang
van de organisatie van de Historieweek. In die
persberichten werd steeds benadrukt dat de
inbreng van de bewoners zelf moet komen: "Doe
zelf actief mee !!"
Er werd enkele keren een oproep gedaan om na
te denken en op zoek te gaan naar historische
objecten,
die
een
historische
waarde
vertegenwoordigen en een beeld geven van de
historie van Rosmalen Noord. Deze zijn op 23
november in het kader van ''Pracht of Prul" (een
soort van 'tussen Kunst en Kitsch' ) door
afdeling
erfgoeddeskundigen
van
de
Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten, het
Stadsarchief en het Noord-Brabants Museum, op
waarde beoordeeld. De meest spraak- en
smaakmakende objecten zijn op 30 november in
de Kentering tentoongesteld en konden daarmee
prijzen verdienen.
Ook werd aan alle inwoners van Rosmalen Noord
g~vraagd naar bijzondere verhalen en anekdotes,
die een beeld geven van uw historie van Rosmalen
Noord. Oat kunnen aandoenlijke, emotionele en
uiteraard humoristische verhalen zijn. De meest
tot de verbeelding sprekende verhalen/anekdotes
zijn ook op 30 novembervoorgedragen en konden
ook in de prijzen vallen.
Omdat dit wijkblad eerder naar de drukker ging
kunnen we hier de winnaars niet bekend maken.

Programma " Week van de
geschiedenis in Rosmalen Noord"
Van zondag 23 november tot en met zondag 30
november was er een ambitieus programma.
De aftrap vond plaats op 23 november bij het OJCterrein. Wethouder Van Olden ' trapte af' met een
wedstrijd voor jeugdelftallen en er was een
inleiding door Henk Savelkouls over de historie
van OJC. Het Rosmalens Kwartetspel werd
gepresenteerd en te koop aangeboden.

stadsarcheoloog
drs.
Stefan
Molenaar,
archeoloog drs. Eddie Nijhof, kunsthistoricus drs.
Ad van Pinxteren en archivaris Jae Biemans van
het Stadsarchief.
Op 23 november, op zaterdag 29 november en op
zondag 30 november waren er Cultuurhistorische
wandelingen uitgezet langs bijzondere locaties in
Rosmalen Noord.
Op vier avonden werd er op verschillende locaties
door deskundige sprekers een lezing/voordracht
gegeven over "Archeologische vondsten in
Rosmalen", "De geschiedenis van 1200 jaar
Rosmalen", "De Lambertuskerk" en "Het ontstaan
van Carnaval en de historie van Carnaval in
Rosmalen".
Op vrijdagavond 29 novemberwas er een activiteit
"Random de Annenborchboom" (in de Overlaet),
waar door mensen van de Stichting Wereldboom
het verhaal over de boom werd verteld met warme
drankjes.
De Week werd op zondag 30 november spectaculair afgesloten met:
de Expositie van Rosmalens Erfgoed in De
Kentering en een demonstratie
Vendelzwaaien door het Gilde Sint
Catharina/Sint Joris.
Avond van de geschiedenis van Rosmalen
Noord: met optredens van DJ Herman
Hubers met goud van oud , van Cor
Swanenberg/Henk Verhagen, van de
kappers Cor en Henk Gloudemans en als
'uitsmijter' tonpraoter Hans Eijkemans.
een Quiz over de historie van Rosmalen, de
prijsuitreiking van "Pracht en Prul" en van de
historische anekdotes.
Omdat dit wijkblad op maandag 24 november naar
de drukker ging , kunnen we geen verslag doen
van deze week. U kunt kijken op de nieuwe
website www.effebijbuurten .ni of op de website
www.wijkraadrosmalencentrum.nl .

Ook vond een presentatie van de nieuwe
Wijkwebsite www.effebijbuurten.nl plaats.
's Middags konden Rosmalenaren hun erfgoed/
historische objecten in het kader van "Pracht of
Prul" voorleggen aan deskundigen , zoals
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Het welzijnswerk in uw wijk

Mogen we ons voorstellen : Marleen
Ars en Gabor Martens
Wij werken als wijkwerker in Rosmalen . In dit
artikel staat wat het welzijnswerk van Welzijn
Divers in uw wijk Centrum/Hondsberg doet en
waarvoor u ons kunt benaderen.

Traject Samen met Elkaar
In uw wijk Centrum/Hondsberg werken we samen
met de Wijkraad aan het traject "Samen voor
Elkaar". Dit traject geeft u de mogelijkheid om als
bewoner initiatieven voor de buurt te ontwikkelen
en uit te voeren. Op 20 mei 2014 was er een
bewonersavond waarop wensen en ideeen zijn
ge·1nventariseerd. De werkgroep die deze
bijeenkomst heeft georganiseerd, werkt deze
wensen en ideeen samen met bewoners uit.
Spreekt u dit aan en wilt u graag meedenken en
meehelpen? Meld u dan aan bij de Wijkraad of bij
ons!

Ondersteuning bewoners
Als bewoner kunt u altijd een beroep op ons doen.
We
kunnen
ondersteuning
bieden
bij
uiteenlopende problemen en met u meekijken naar
een mogelijke oplossing. We brengen samen met
u in kaart, wat er speelt en kijken dan welke hulp
er nodig is. Daarbij kijken we eerst of uw eigen
netwerk (familie, vrienden, buurtgenoten) iets voor
u kan doen. Waar nodig wordt er professionele hulp
ingezet.

Koppel voor signalen
In uw wijk Centrum/Hondsberg loopt regelmatig
een ' koppel ' rond : de wijkagent Theo Gevers en
wijkwerker Marleen Ars. Het koppel is een
aanspreekpunt voor u als bewoner en heeft een
signalerende functie. Waar nodig warden signalen
doorgegeven aan samenwerkende organisaties.
Dus, heeft u een vraag of een melding, neem dan
contact met ons op.

Wijkplein Rosmalen
Wij zijn als wijkwerkers nauw verbonden aan het
Wijkplein. Het Wijkplein Rosmalen zit op de 1e
etage van Perron-3 en u kunt er terecht met vragen
op het gebied van ondermeer welzijn, zorg en
wonen. Heeft u een vraag en weet u niet precies
wat u ermee aanmoet, loop dan gerust een keer
binnen. Het Wijkplein is open van maandag tot en
met donderdag van 9.00-12.00 uur.
Tot ziens in de wijk!
Marleen Ars
telefoonnummer:

m.ars@divers.nl
06-55791552

Gabor Martens
g.martens@divers.nl
telefoonnummer: 06-21596447

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Apotheek Wals~h,otf
Bij Apotheek Walschot staat kwaliteit van leven voorop en u - als onze klant centraal. Een goede begeleiding en opt.imale service vormen de leidraad in
onze zorgverlening.
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Het adres
voorde

bet ere
badkamer

HEVO project "Senioren Beweeg Mee{r)"
lnleiding
Seniorenvereniging HEVO Rosmalen wil samen
met
Sportalliantie
Rosmalen ,
de
sportverenigingen in Rosmalen en de gemeente
laten
's-Hertogenbosch
senioren
(meer)
bewegen . Naast het bewegen wil HEVO ook
aandacht besteden aan een gezonde leefstijl
(eten, drinken , niet-roken). Om senioren meer te
laten bewegen wil HEVO het project "Senioren
beweeg mee(r)" opzetten. Het project richt zich op
alle senioren in Rosmalen vanaf 55 jaar.

Waarom (meer) bewegen ?
Een goede gezondheid helpt bij het langer
zelfstandig thuis blijven wonen. Regelmatig
sporten en bewegen helpt hierbij . Wie voldoende
beweegt heeft minder kans op hart- en vaatziekte,
op botbreuken en voelt zich prettiger. Er is minder
kans op angsten en depressieve gevoelens.
Bewegen helpt tegen overgewicht en hoge
bloeddruk, geeft ons sterkere spieren en batten en
zorgt ook voor betere hersenfuncties, zoals het
geheugen. Wetenschappers vermoeden dat het
dementie kan vertragen. In beweging blijven is ook
de beste valpreventie. Bewegen is nodig om
gezond oud te warden. Voor een goede
gezondheid is het gewenst dagelijks 30 minuten
matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Je
kunt bewegen in sportaccommodaties en
fitnessruimten, maar ook in huis en in de
buitenlucht.

Project
HEVO Rosmalen en de Sportalliantie Rosmalen
willen met het project "Senioren beweeg mee(r)":
(meer) senioren in beweging brengen en
houden, plus een gezond gewichVleefstijl;
vergroten sociale samenhang in wijken/
buurten;
samenwerking
bevorderen
tussen
sportverenigingen, wijken, maatschappelijke
organisaties, eerste lijn zorgaanbieders en
bedrijven in een aanbod gericht op senioren.
Hierbij sluiten we aan bij de missie van de
gemeente 's-Hertogenbosch:
"Het is onze ambitie om iedereen, (van 0 tot 100
jaar en ouder) een laagdrempelig , passend en

betaalbaar sport- of beweegaanbod in de directe
omgeving aan te bieden".

Het project richt zich op twee gebieden:
a. De buurten 't Ven, Hondsberg en RosmalenCentrum.
Bevordering binnen de buurten 'tVen, Hondsberg,
dezelfde
Rosmalen-Centrum,
gericht
op
leeftijdsgroep, met ca. 2.420 senioren. Voor dit
deelproject wordt een aanvraag in het kader van
Sportimpuls 2015 voorbereid. Het sportieve
aanbod, in de directe omgeving, moet zo goed
mogelijk afgestemd warden op de behoeften van
de inwoners (senioren) uit de buurt.
Wij willen de sportparticipatie en het voldoen aan
de beweegnorm in deze gebieden tenminste
brengen op het niveau van de buurten in
Rosmalen-Zuid en De Groote Wielen .
b. Heel Rosmalen .
Bevordering in het algemeen gericht op alle
senioren van de voormalige gemeente Rosmalen.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de
leeftijdsgroep 55-75 en 75+. (ca. 10.240 senioren).
Enerzijds als een uitwaaiereffect van de gerichte
aanpak onder a, anderzijds als een directe actie
met een groot aantal actoren.

Looptijd project
Het project heeft een looptijd van 24 maanden. Er
wordt gewerkt met een vijftal pijlers:
1. Senioren stimuleren om bewegen in het
dagelijkse leven in te passen , zodat ze voldoen
aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen;
2. Versterken bestaand en ontwikkelen van
nieuw aanbod op het gebied van sport en
bewegen, zowel binnen HEVO, de Rosmalense
sportverenigingen als in de openbare ruimte;
3. Er voor zorg dragen dat er voldoende
deskundig kader is om de nieuwe bewegers op te
vangen en te begeleiden. Er moet een goede
balans komen tussen sportaanbod, begeleiding en
accommodaties;
4. Leefstijlbevordering in het algemeen op het
gebied van voeding, bewegen: voorlichting,
handreikingen
5. Leefstijlbevordering individueel door advies
(maatwerk).

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Vragenlijst
Met een vragenlijst willen HEVO en Sportalliantie
de sport- en beweegdeelname onder senioren
vanaf 55 jaar in beeld krijgen . Ook wij vinden het
belangrijk dat onze senioren gezond blijven en
daardoor lang in onze buurt kunnen blijven wonen
en actief kunnen zijn. Vandaar onze steun aan dit
project en aan het uitzetten van de vragenlijst.
De vragenlijst valt samen met dit wijkblad bij u in
de bus. U vindt de vragenlijst ook op de site van
onze wijkraad
Centrum en
Hondsberg:
www.wijkraadrosmalencentrum.nl .
Wij roepen u op om deze in te vullen. De vragenlijst
staat ook op de site van seniorenvereniging HEVO
Rosmalen. De uitkomst wordt gebruikt om het
sport en beweegaanbod in Rosmalen beter af te
stemmen op de wensen en behoeften. Ook wordt
de uitkomst gebruikt bij de invulling van de nieuwe
gymzaal en de beweegtuin aan de Mimosastraat.
HEVO gaat voor dit onderdeel van het project een
subsidie aanvragen in het kader van Sportimpuls.

Organisatie
Het project wordt voorbereid door een
projectgroep van de seniorenvereniging HEVO
Rosmalen (Bea Intveld en Peter de Leeuw) en
Sportalliantie Rosmalen (Jo Bemelmans).

Bestaand aanbod HEVO
Seniorenvereniging HEVO biedt op dit moment
een divers beweeg- en sportaanbod voor haar
leden die bijdragen aan het halen van de
dagelijkse beweegnorm. Het gaat dan om:
Fietstochten van 30, 45 en 60 km; Wandelen/
Nordic Walking ; Gymnastiek; Sportief 55+;
Volksdansen en linedance; Zumba ; Zwemmen.

Bouw nieuw parochiecentrum voorlopig
' in de ijskast'
Twee jaar geleden leek het er op dat de
parkeerplaats voor 33 parkeerplaatsen aan de
Rodenborchweg, naast de Lambertuskerk,
bebouwd zou gaan warden. Er lag een plan voor
het bouwen van een nieuwe pastorie, een nieuw
parochiecentrum. De 33 parkeerplaatsen zouden
dan geheel komen te vervallen. De oude pastorie
aan de Markt 1 waste klein en er moest een nieuw
parochiecentrum komen, waar meer ruimte is voor
vergaderingen en bijeenkomsten van de parochie.
Ook zou er woonruimte voor de pastor komen.
Echter, nu blijkt dat de oude pastorie aan de Markt
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niet kan warden verkocht. Er is nu geen geld voor
de nieuwbouw. Daarnaast liggen de prioriteiten
van de kerk nu ook ergens anders.
Zolang er geen nieuwe plannen zijn voor een
nieuw parochiecentrum, blijft de parkeerplaats
zoals hij is. De kerk verhuurt de grond voor
onbepaalde tijd aan de gemeente.
Wij zijn blij dat deze parkeerplaatsen nu toch voor
langere tijd zullen blijven bestaan.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Het Wijkplein Rosmalen is er voor iedereen!!

11.\iwijkplein
Rosmalen
Er verandert veel op sociaal gebied; waarschijnlijk
heeft u daarover gehoord of gelezen. De hulp van
de gemeente en maatschappelijke organisaties is
niet meer vanzelfsprekend. Er wordt een groat
beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid
van
bewoners:
op
hun
talenten
en
zelfwerkzaamheid. Oat betekent oak dat burgers
zelf achter informatie aan moeten gaan en zaken
regelen, bijvoorbeeld voor vergoedingen, voor
hulpmiddelen of schuldhulpverlening. Daarvoor
kunt u terecht in het Wijkplein Rosmalen in
Perron-3!
In 's-Hertogenbosch zijn 7 wijkpleinen in
verschillende wijken. Veel inwoners van
Rosmalen kennen de weg naar het Wijkplein
Rosmalen al.
In het Wijkplein kunt u terecht met vragen over
wonen, zorg, welzijn en inkomen, ondersteuning
mantelzorg ,
kleinschalige
hulp,
voor

vrijwilligerswerk, leuke activiteiten voor uw buurt/
wijk, spreekuren
van
instanties
(Wmoconsulenten, Juvans Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening, MEE, De Annenborch, ZNR (het
Zorgteam Rosmalen), de Vrijwillige Thuishulp,
juridische consulent van het bureau sociale
raadsleden en de wijkwerkers van Divers).
Bezoekers warden aan de balie op de 1e etage
van Perron-3 ontvangen door deskundige
vrijwilligers. Zij zijn goed ge·informeerd en kunnen
u informatie en advies geven over wonen , werken
en zorg (Wmo) en u ondersteunen bij het invullen
van formulieren of een telefoongesprek met een
instantie.
Loop vrijblijvend binnen in Perron-3
verdieping). De koffie staat klaar!

(1e

Manigeh
Molaparast,
wijkpleinconsulente
Wijkplein Rosmalen I Perron-3
Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen
T 073 615 30 00
E wijkplein.rosmalen@divers.nl
Openingstijden: maandag tot en met donderdag
van 9.00-12.00 uur.

Let op: vanaf 1 januari 2015 is het Wijkplein
ook open op elke vrijdag van 9.00-12.00 uur

Bouw Appartementencomplex Hoogstraat
vordert gestaag
In het centrum van Rosmalen, op de locatie hoek
Nieuwstraat - Hoogstraat, tussen de SPAR
supermarkt en de woning Nieuwstraat 6,
ontwikkelt Van Santvoort uit Rosmalen acht
appartementen met berging en parkeerplaats.
Het gebouw is inmiddels op hoogte. De
binnenwanden zijn geplaatst en de aannemer is
druk bezig om het appartementengebouw voor de
winter wind- en waterdicht te maken .

Het gevelmetselwerk vordert gestaag, waardoor
het uiterlijk van het appartementencomplex steeds
meer vorm krijgt.
Van de acht appartementen is nag een
appartement te koop. Ge·interesseerden kunnen
contact opnemen met de verkopende makelaars
of de ontwikkelaar Van Santvoort Bouw- en
ontwikkeling.

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

Eetpalels 't Vosje

Eetpalele 't Vosje

AOSMALEN
Aaadhuleatraat 49
073&21 4888
goOeetpalelavoeje.nl

Groote Wlalenlaan 391
073&22&5 82
goOMlpalelsvoaje.nl

DE GROOTE MELEN
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Arnold van
Zuylen

IN TITANIUM

brood en banket
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tel. 073 521 23 5 1
I
Dorpsstraat 4 1, 5241 EA Rosmalen

Bakker van bet Rosmalens Wiel

I

Villa Marquant gaat nu echt van start!
Afgelopen zomer is Villa Marquant, Mt
smaakmakende nieuwbouwproject aan De
Driesprong in Rosmalen, in verkoop gegaan. Villa
Marquant zal worden gebouwd op de hoek
RaadhuisstraaUDorpsstraat. Er zijn nu 6 van de
1O appartementen verkocht en er !open nog
diverse opties. De Rabobank heeft inmiddels het
eigendom overgedragen. Ook heeft de Rabobank
besloten zelf niet terug te keren in Villa Marquant,
maar zich te vestigen op de hoek van de
Raadhuisstraat en Hoogstraat op de begane
grand van het pand De Hooghe Raedt.

Vertrouwen in ontwikkelaar en bouwer
De kopers zijn inmiddels op de hoogte gesteld dat
begin januari 2015 van start gegaan wordt met de
sloop van het oude pand van de bank. De bouw
gaat er nu echt komen, aldus directeur Jan
Bordewijk van Van Wijnen. "We zijn blij om te
merken dat onze kopers vertrouwen hebben in o~s
als ontwikkelaaren bouwervan Villa Marquant. En
we zijn blij dat de intensieve begeleiding, vanaf de
aankoop tot en met de oplevering straks, zo door
onze klanten gewaardeerd wordt. We nemen alle
tijd voor onze kopers om de wensen en eisen
duidelijk op de plattegronden te verwoorden. Zo
ontstaat er elke keer een uniek ' maatpak'. Deze
aanpak.
de
hoge
afwerking
van
de
appartementen, de voorzieningen
binnen

handbereik in combinatie met de gezelligheid van
het centrum van Rosmalen . geeft onze kopers
kennelijk het juiste gevoel om tot aankoop over te
gaan."

Sloop begin 2015
De start van de sloop van het bestaande gebouw
is uitgesteld tot het nieuwe jaar. Door dit net na de
feestdagen te plannen wordt er geen inbreuk
gedaan op de feestelijke activiteiten midden in het
centrum. Voor deze start word en uiteraard de eerst
betrokkenen persoonlijk uitgenodigd , maar ook
andere ge·interesseerden zijn welkom op locatie
om een glimp van de sloop op te vangen.
Binnenkort wordt hier door Van Wijnen meer
bekendheid aan gegeven.

Nog appartementen beschikbaar
Wilt u ook won en op een mooie plek in het centrum
van Rosmalen? Van Wijnen laat weten dater nog
een paar appartementen beschikbaar zijn met een
prijs vanaf € 325.000,- vrij op naam. Ook zijn er
nog diverse commerciele ruimten beschikbaar,
zowel in Villa Marquant als in De Hooghe Raedt.
Bent u ge"lnteresseerd en wilt u weten wat dit
project u te bieden heeft? Twijfel dan niet en neem
contact op met Van Wijnen via 073 - 521 9014 of
met de makelaar (www.villamarquant.nl)

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

13

Sociaal Wijkteam en Basisteam
Jeugd en Gezin in Rosmalen
De gemeente 's-Hertogenbosch gaat de hulp en
ondersteuning dichter bij de bewoners in de wijken
brengen . Oat komt voort uit de taken die de
gemeente er vanaf 2015 bij krijgt vanuit het Rijk
en de provincie.
Oat betekent meer samenwerking met de
professionals en vrijwilligers in de wijken, zoals de
huisarts,
het
consultatiebureau,
de
wijkverpleegkundige,
de
thuiszorghulp,
maatschappelijk werkers en het Wijkplein.
Daarvoor komen er verdeeld over de gemeente
zes Sociale wijkteams met elk een Basisteam
Jeugd en Gezin.
In Rosmalen gaan het Sociaal Wijkteam (SWT) en
het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) werken
vanuit het Wijkplein Rosmalen, dat is gevestigd in
Perron-3. De teamleidervan het SWT in Rosmalen
is Lucretia Fronen en de teamleider van het BJG
is Mark Draaijer.
Officieel starten de teams op 1 januari 2015, maar
zij zijn al op 3 november begonnen met het
inwerken om de wijk te leren kennen en de
hulpvragen te onderzoeken. Het Socia le Wijkteam
bestaat uit twee medewerkers, die vanuit het
maatschappelijk werk en vanuit een zorginstelling
komen. Het Basisteam Jeugd en Gezin bestaat uit
twee medewerkers, die vanuit Bureau Jeugdzorg
en vanuit een zorginstelling komen.

Wijkplein in Perron-3
De vrijwilligers van het Wijkplein Rosmalen
kunnen de meeste vragen van klanten goed
beantwoorden . Voor specialistische vragen
schakelen ze de professionals in die aan het
Wijkplein verbonden zijn. Het Sociaal Wijkteam is
er voor de ingewikkelde vragen als er meerdere
problemen zijn op diverse leefgebieden . Oat
kunnen vragen of problemen zijn op het gebied
van huisvesting , huishoudelijke zelfredzaamheid,
schuldhulpverlening of psychosociale relaties.
Je kan zelf met zo'n vraag naar het Wijkplein gaan,
maardat kan ook via de gemeente, de huisarts,het
consultatiebureau, de wijkverpleegkundige, de
thuiszorghulp of de maatschappelijk werker.
Samen met een medewerker van het team
bespreekt u de vraag en wordt er samen met u
een ondersteuningsplan gemaakt. Er staat
duidelijk in wie je kan inschakelen en waarbij je
hulp krijgt. Daarbij wordt altijd eerst gekeken wat
er in je eigen omgeving mogelijk is. Is er
gespecialiseerde hulp nodig, dan regelt het
Sociale Wijkteam of het Basis team Jeugd de
doorverwijzing naar de juiste organisatie.

Waar zetelt het Wijkplein Rosmalen?
Het Wijkplein Rosmalen is gelegen op de eerste
verdieping in het gebouw van Perron-3 aan de Hoff
van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen. Telefoon :
073-6153000,
email : wijkplein.rosmalen@divers.nl.
Het Wijkplein is geopend van maandag tot en met
donderdag 9.00 uur - 12.00 uur.

Wijkplein
Rosmalen
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Meldpunt Schoon, Heel en Veilig:
een prima service van de gemeente
Bij het Meldpunt Schoon, Heel en Veilig kunt u
melden, wanneer u iets signaleert, waarvan u vindt
dat er door de gemeente iets aan gedaan kan en
moet worden . Onze ervaring is dat het goed werkt.
Voor uw melding kunt U bellen naar 073-6155555
of mailen naar:
wijkbeheerrosmalen@s-hertogenbosch.nl
Heeft u zeer dringende klachten buiten
kantooruren? Dan kunt u terecht bij :
Meldkamer van Stadstoezicht tot 23.00 uur:
tel.: (073) 615 55 55 (optie 7)
Meldkamer van de politie: tel.: 0900-8844
(u betaalt hiervoor lokaal tarief)

Bij het Meldpunt meldt u onder meer:
•
losliggende stoeptegels
een kapotte lantaarnpaal
zwerfvuil
hondenoverlast
illegale stort
verstopte straatputten
vernielingen aan speeltoestellen
en (verkeers)paaltjes
graffiti
doodgereden dieren
watervervuiling
stank- en geluidsoverlast van bedrijven
U vindt deze informatie ook op de website van de
gemeente: www.denbosch.nl

Dierenwei De Geitenbrij
Zo, de zomer is nu echt wel voorbij! De vrijwilligers
van de Dierenwei hebben de deurcollecte er weer
opzitten. Oat is elk jaar een weekje flink aanpoten
met zijn allen . En het resultaat mag er zijn!

Wij hopen in het voorjaar met financiele steun van
het Oranjefonds het nachthok van de kippen te
kunnen vernieuwen. Daar zouden een paar extra
handige handen zeer welkom bij zijn.

Wij cotlecteren elk jaar in de straten rond de
Koningstraat, in het Centrum, in de Kattenbosch
en in de Molenhoek. In totaal bracht de
deurcollecte dit jaar €. 1.800.- op, dat is€. 150.-,
meer dan vorig jaar.
Daarnaast ontvingen wij nog in totaal € 400.00 aan
donaties van:
Creij
Restaurant
de
Keijzer,
Van
Ruitersportartikelen, Fietsspecialist van Hassel,
familie Hazenberg en een Rosmalens bedrijf dat
niet met naam genoemd wil worden.

Het dringendst zijn wij op zoek naar een opvolger
voor de penningmeester. Zij zal aan het eind van
dit boekjaar, wegens gevorderde leeftijd , gaan
stop pen met haar werk voor de Dierenwei. Er moet
toch iemand in onze wijk bereid zijn het stokje over
te nemen?
Wilt u meer weten over de Dierenwei; bekijk dan
eens onze website: www.Geitenbrij.nl of neem
contact op met Joke Pos-van lersel, e-mail:
joke.jan.pos@home.nl tel. 5221436 of met Hein
Reine, tel. 5218185, e-mail: h.reine@home.ni

Allemaal heel hartelijk bedankt. U kunt er van op
aan dat het geld goed besteed wordt!

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Dorpsstraat 36, 5241 ED Rosmalen

Uw Speciaalzaak in de regio!

Alie tijd voor uw kind op
KC Den Krommen Hoek

Sinds 25 augustus dit jaar ben ik directeur op dit
mooie Kindcentrum Den Krommen Hoek. Een
prachtige school, niet zozeer door het gebouw als
wel door de Rosmalense kinderen, door een
geweldig enthousiast team en door de betrokken
ouders.
Sinds ik hier werk, komende vanuit een
directeurschap op een geweldig grate school met
twee locaties en bijna 750 kinderen, weet ik weer,
waarom ik, nu bijna 40 jaar geleden , voor het
onderwijs gekozen heb.
Na vier jaar directeur te zijn geweest op die grate
school, waar ik nauwelijks nag met onderwijs bezig
kon zijn, mag ik nu weer werken met kinderen. Op
die grote school kwam ik daar niet aan toe.
lk geniet nu weer van het onderwijs iedere dag
opnieuw.
Het is heertijk om te ervaren, hoe kinderen zich
ontwikkelen door samen te werken, rekening
houdend met elkaar.
Wij gaan uit van de verschillen en proberen
kinderen dus niet in een keurslijf te dwingen.
Kinderen mogen op KC Den Krommen Hoek
zichzelf en dus verschillend zijn .
Het is heerlijk om te zien hoe weals team, ouders
en kinderen ons gezamenlijk verantwoordelijk
weten voor elkaar.

Voordeel kleine school
Juist op deze kleine school kennen we de
onderwijsbehoeften van ieder kind . Omdat we die
allemaal kennen, kunnen we in onderling overleg
werken aan dat wat het kind echt nodig heeft. Door
de kleine groepen kunnen we daar ook
gemakkelijk op inspelen.
Een ander groat voordeel van de kleine school is,
dat je snel intern dingen kunt regelen. We kunnen
op deze manier efficient omgaan met onze
kostbare tijd en deze ook daadwerkelijk besteden
aan de kinderen , aan het primaire proces.

Korn eens kijken op onze school
U bent welkom om in onze school te genieten van
ans onderwijs.
lk hoop ook dat de kinderen later zullen zeggen,
dat zij op KC Den Krommen Hoek (van ons)
onderwijs genoten hebben.
lk heb dus alle tijd, voor u, voor het team en voor
de kinderen zoals op onze speelplaats zo
prominent is neergezet. We hebben alle tijd voor
elkaar.
Jos Gribling Uosgribling@denkrommenhoek.nl)

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Groensnoeidag 1 november 2014
om in eigen tu in te snoeien en overhangend groen,
die loopstroken belemmeren , te verwijderen .
En, wat bleek al in het eerste uur: er lag weer
regelmatig veel snoeiafval op de 16 afgesproken
stortplaatsen. Oat was voor de Wijkraad een teken
dat veel bewoners wisten dat er een
Groensnoeidag was en dat men er zin in had .

Op zaterdag 1 november jl. hield de Wijkraad van
10.00 uur tot 15.00 uur weer haar jaarlijkse
Groensnoeidag in de wijken Centrum en
Hondsberg.
Deze keer hadden we geen pamfletten huis aan
huis rondgebracht, maar alleen via de media
aangekondigd dat er weer een Groensnoeidag
door ons werd georganiseerd. We waren daarom
heel benieuwd of het wel bij onze bewoners door
zou komen , dat er weer volop gesnoeid kon
worden in eigen tuin en men het snoeihout niet
zelf hoefde weg te brengen.
Het was mooi weer; dus er was alle gelegenheid
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De vrachtwagen van de gemeente heeft een
aantal ronden langs de 16 stortplaatsen moeten
rijden om het snoeiafval op te halen en weg te
brengen naar de milieustraat. Ook Henk en Rien,
medewerkers van de afdeling RBOR van de
gemeente, hebben op 10 adressen hulp geboden
bij het snoeien. Zij zijn van 10.00 uur tot 15.00 uur
bezig geweest om die wijkbewoners te helpen met
wat snoeiwerk. Naderhand hebben zij ook nog de
palen bij de stortplaatsen verwijderd en
opgehaald.
Het was dus voor de Wijkraad , net als vorige jaren,
weer een geslaagde dag. Deze gunst naar onze
wijkbewoners wordt blijkbaar erg gewaardeerd .
Volgend voorjaar, in april 2015, organiseren we
weer een "Schoonmaakdag" om - samen met
hopelijk een groot aantal wijkbewoners - de wijken
Centrum en Hondsberg weer te ontdoen van
(zwerf)afval.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Wijkraad doet mee aan
wedstrijd "Amuse maken"
De Stichting "Thuis in Rosmalen" organiseerde op
zaterdag 4 oktober haar jaarlijkse evenement met
als thema ''Eten en drinken thuis in Rosmalen".
Zo'n twintig horecaondernemers uit Rosmalen
hadden zich aangemeld om te komen koken. In
alle zalen van De Kentering waren die zaterdag
twintig
stands
opgesteld
waar
horecaondernemers en wijnzaken zich met hun
specialiteiten presenteerden. Heel Rosmalen kon
van 16.00 uur tot 21 .00 uur genieten van allerlei
hapjes en drankjes.
Als interessant en ludiek onderdeel van dit themaevenement
had
de
organisatie
een
amusewedstrijd uitgeschreven. De organisatie
had enkele weken v66r 4 oktober alle wijkraden
van Rosmalen en omliggende dorpsraden
benaderd om met een duo dee I te nemen aan deze
amusewedstrijd . Achterliggende bedoeling van
"Thu is in Rosmalen" was om hiermee ook een keer
de wijkraden van Rosmalen in het zonnetje te
zetten .
Lydia Langeraap en Willem Hoogenberk van onze
Wijkraad besloten om als duo mee te doen:
' We kregen een week van tevoren het reglement
toegestuurd. De bedoeling was dat we 6 (dezelfde)
amuses moesten ma ken. Toen zijn we een middag
gaan 'brainstormen ', hoe we onze "amuse"

zouden gaan maken en hoe we ons gingen
presenteren. We besloten om onze amuses in een
glaasje op te maken en Lydia liet twee zwarte
schorten maken met de tekst: "Thu is in de keuken
van Rosmalen".
Op zaterdag 4 oktober meldden we ons om 10.00
uur bij de Vakschool van het Helicon College. Daar
kregen we uitleg en vervolgens gingen we met acht
duo's van wijkraden en vijf individuele
deelnemers, ieder aan een eigen keukenblok, aan
de slag om 6 amuses te maken. Tot ongeveer
12.00 uur kregen we de tijd.
Toen moesten we onze amuses presenteren aan
en laten proeven door een vakjury. De beste drie
duo's van de wijkraden gingen door naar de finale.
Maar, helaas, wij behoorden niet tot de beste drie
duo's. De jury vond onze presentatie prima, werd
zelfs uitmuntend genoemd, maar de smaak van
de amuse was ' niet bijzonder' !!
Om 18.00 uur werden in de grote zaal van de
Kentering door wethouder Geert Snijders de
prijzen uitgereikt aan nummer 1, 2 en 3. Het duo
van Wijkraad Molenhoek werd nummer 1 !!
Maar, wat schetste onze verbazing. Wij werden
alsnog beloond voor onze inzet: wij kregen de
"Originaliteitsprijs" uitgereikt.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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utcaft"De Likkepot"
7 Dagen in de week geopend
voor
lunch, diner of
Lekker kopje koffie
Info zie

JiinsBarn

www.likkepot.nl of

vanHeenum

Bel met: 073-5215948

Delenfrltsenstraat63
Rosmalen Tel 013w
5213368

l.ll~~1;1:1\llllll
Rosrnalen

Schoolstraat 12
5241 VB Rosmalen
073-5236070
www.albertuswij nen.n I
Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Keuze van Het wapen van Rosmalen
uit blad van de Heemkundekring Rosmalla nr 1 1990
EEN LOGISCH LOGO

1

2 Afb. 3:
Het aangekondigde nieuwe
gemeentewapen van
Rosmalen

door W. Leenman
Adeldom verplicht.
Dat
geldt
zeker
voor
een
H eemkundekring die zich verdiept in de
plaatselijke historie met alle facetten
van dien.
Haar logo (afb. 2) is de vlag die de
lading dek t en meet gebaseerd zijn op
authentieke gegevens. Het ontwerpen
vereist dus een nauwgezet onderzoek dat
Jang kan duren. maar soms komt het
toeval te hulp.
Dit was het geval. toen het nieuwe
gemeentewapen
van
Rosmalen
aangekondigd werd. H et kla verblad was
hier veranderd in een vierblad en de
Afb. 2:
Het logo van de
heemkundekring.
ontworpen door W.
Leen man

'ploeg' vervorrnd tot een soort bakfiets
(afb. 3).
Reden genoeg om de oorsprong van het
gemeentewapen trachten op te sporen.
I-let bleek gebaseerd te zijn op een
onduidelijke afdruk van het schepenzegel
der dingbank Heze, d.d. 1544 (afb. 4).
Tot in de 18e eeuw hadden Rosmalen .
en Nuland samen Mn dingbank. te
vergelijken met het huidige college van
B. en W. Een samenvoeging van
Rosmalen en Nuland is dus historisch
volkomen verantwoord!
Bij verdere navorsingen bleken er nog
meerdere schepenzegels te bcstaan en
deze vertoonden in het wapentje een
vierblad en daaronder een werktuig, dat

4

3
Afb. 4:
Het
gemeentewapen
Rosmalen

van

beslist geen ploeg is, terwijl het wiel 6
spaken heeft in plaats van 8.
Deze zegels dragen als randschrift:
S(eghel) der Scepenen Uten Eyghenen,
met als jaartal 1544 (afb. 5).
Geschiedkundig zou er geen enkel
bezwaar geweest zijn om dit zegel als
logo te gaan voeren, maar weer speelde
het toeval mee. Er werd een charter
gevonden,
gedateerd
"Sunte
Ghertrudendach int jaer ons Here dusent
vierhondert tachtentich ende een" (16
november 1481). Hieraan bevindt zich
een
zegel
volgens
onderstaande
afbeelding (afb. 6).

Het vierblad is onveranderd aanwezig
evenals het wiel met de 6 spaken,
waarbij direct opvalt dat het werktuig
geen ploeg is doch een molenpal. Ook
het randschrift is hetzelfde.
De herkomst van het wapenschildje met
het vierblad is nag niet achterhaald; de
molenpal zou kunnen verwijzen naar het
feit, dat de dorpen Nuland en Rosmalen
samen een gemael ( = molen) hadden,
waarvan de opbrengst ten goede kwam
aan hcer Janne van Megen, schout van
's-Hertogenbosch. Dit was in 1332.
Als stadje stelde Den Bosch toendertijd
niet veel voor: de huidige Vughterstraat
behoorde eertijds tot het grondgebied
van Vugh t en de bewoners behielden
hun eigen rech ten.

Sic!

Afb. S
rechts
Afb. 6
uiterst
rechts
Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Verslag van de bijeenkomst
Samen voor Elkaar/ZNR
Op 18 november 2014 was er weer een
bijeenkomst van Samen voor Elkaar, de vierde
alweer sinds mei van dit jaar. Zo'n 30
wijkbewoners waren gekomen om op het beste
idee van Centrum-Hondsberg te stemmen en er
vervolgens mee aan de slag te gaan. Het was een
zeer geslaagde bijeenkomst in Perron3 over hoe
om te gaan met de mensen in onze wijk die zorg
en welzijn nodig hebben. Oud en jong. Deze was
georganiseerd door Divers, HEVO en wijkraad
Rosmalen Centrum en Hondsberg.
Er heerste een goede steer: wijkbewoners waren
nieuwsgierig en enthousiast. Na een korte
presentatie van de 26 ideeen, waarvan er vier door
een idee-eigenaar werd toegelicht, werden ter
plekke nog idee nummer 27 aan het lijstje
toegevoegd. De toelichting door een wijkbewoner
bleek goed te werken want uiteindelijk waren het
die ideeen die de meeste stemmen behaalden.
Datwaren:
1. de aanschuiftafel
2. de open keuken
3. het maatjes project
4. de buurtmakelaar
5. onderhoud van het natuurpad Sprokkelbosch
(op het laatste moment ingebracht)
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Daar werden vervolgens groepjes omheen
gevormd, nadat er wat werd geschoven,
onderhandeld en gecombineerd. Resultaat was
dat de ideeen van de open keuken en de
aanschuiftafel voor een deel samen gaan
optrekken, op zoek naar een geschikte locatie in
de wijk waar van alles kan gebeuren: niet alleen
eten, maar ook andere sociale activiteiten. Het
maatjesproject en de buurtmakelaar gaan zich
allebei bezighouden met het koppelen van vraag
en aanbod in de buurt. Tot slot is er het onderhoud
van het natuurpad Sprokkelbosch, aan de rand
van de wijk, waar veel animo voor was, en waar
thema 's wandelen en tuinieren mooi samenkomen. Daar gaan we zeker meer over horen!
De komende tijd gaan de werkgroepjes met de
ideeen aan de slag om deze ideeen handen en
voeten te geven. Welzijnsinstelling Divers
ondersteunt hen waar nodig. Op 13 januari 2015
is er weer een bijeenkomst, waar ervaringen
tussen de werkgroepjes uitgewisseld kunnen
warden en waar ook plaats is voor nieuwe ideeen ,
al dan niet met een nieuwe stemronde. We kunnen
nag meer hulp gebruiken. Dus aarzel niet om u
aan te melden via
wijkraadrosmalencentrum@gmail .com.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

De ideeen voor 18 november:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aanschuiftafel (Mar1ies)
Buurtmakelaar (Ellen)
Open Keuken (Leon)
Stickers (Sandra)
Wijkfeest
Buurtfeest
Straatfeest (kan ook een barbecue zijn)
Open huis voor en door straatbewoners
Welkom geven aan nieuwe bewoners
Ruilwinkel i.c.m. receptie/cafe
Buurtvereniging
Tuinieren
Wandelen
Koken voor de straat; restjes delen
Maatjes vinden voor mensen met een
beperking
Signalen afspreken met buren voor (nood)
hulp

17. Signalen afgeven aan wijkteam
18. Hulp/reparatie bij computer en elektrische
apparaten

19. 'Etiquette ' ontwikkelen voor burencontact;
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

bijv. voorstellen aan nieuwe straatbewoners.
Openheid , eerlijkheid, luisterend oor.
Contacten leggen met andere ouders
(bijv. spelen)
Straatouders
Website met vraag en aanbod
Vervoer van/naar ontmoetingspunten
Hulp organiseren vanuit een school, club of
sportvereniging
Nieuw ontmoetingspunt; bijv.
Gemeenschapshuis/hotspot voor jong en oud
Breed gedragen visie voor de wijk
Onderhoud natuurpad Sprokkelbosch

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Natuurbeheergroep Sprokkelbosch
De stichting 'Sprokkelbosch Natuurlijk! ' zet zich
in om het landschap van het Sprokkelbosch te
behouden, verder te ontwikkelen en meer
toegankelijk te maken . Op korte termijn willen we
een Natuurbeheergroep vormen, die met ons de
wandelpaden en houtwallen in het Sprokkelbosch
wil gaan onderhouden .

ligging Sprokkelbosch
Het Sprokkelbosch is een open kampenlandschap
en ligt aan de oostzijde van Rosmalen en begint
direct aan het einde van de Deken Fritsenstraat,
op de Hondsberg. Aan de noord- en zuidzijde
wordt het begrensd door Bruggen, Kruisstraat en
de spoorbaan. Het is een onderdeel van het gebied
de Hooge Heide, dat de gehele oost- en zuidzijde
van de gemeente 's-Hertogenbosch omvat.

Ontstaan Sprokkelbosch
Het landschap dat de basis vormt van het gebied
Hooge Heide is ontstaan aan het einde van de
laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden. De wind
blies het zand in Noord Brabant op in brede lange
dekzandruggen. Een grootdeel van hetgebied van
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Hooge Heide ligt op zo'n zandrug; bij het
Sprokkelbosch gaat dat over in het dal van de
Maas. Nu nog is het dekzandrelief op enkele
plekken van Hooge Heide te herkennen,
bijvoorbeeld in de dijk van de Kruisstraat. Op de
hogere gedeeltes daarvan staan de oudste
boerderijen, de kernen van de vroegere
gehuchten. Het wegenpatroon is over een lange
periode ontstaan.
De grand werd in gebruik genomen vanuit
boerderijen die aan de wegen werden gesticht.
Ook werden de kampen (akkers omzoomd door
houtwallen) gezamenlijk ontgonnen door boeren.
Ze werden bewerkt met mest en plaggen, reden
waarom deze kampen vaak wat hoger kwamen te
liggen en wat bol zijn. Lange tijd is in het
Sprokkelbosch een bos aanwezig geweest. dat
voor houtproductie van de omwonenden diende.
Later is dit ook ontgonnen ten behoeve van
agrarisch gebruik van de grand. Sinds 1900 is
gaandeweg het Sprokkelbosch ontstaan zoals we
dat nu kennen. Het is een open ruimtelijk gebied ,
met lintbebouwing en nog duidelijk herkenbare
gebieden met kampen en houtwallen.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Stichting " Sprokkelbosch Naruurlijk""
De Stichting 'Sprokkelbosch Natuurlijk! ' ijvert
ervoor om de landschappelijke waarde van het
Sprokkelbosch te behouden of waar mogelijk te
herstellen. lnzet is dat de mens er meer van kan
genieten door het open te stellen door middel van
ommetjes. Maar ook voor dier en plant moet er
aandacht en ruimte zijn. Om dit voor elkaar te
krijgen trekken we samen met de gemeente 'sHertogenbosch op om eigenaren te vragen mee
te werken en waar mogelijk grond aan te kopen.

Onderhouden Ommetje Hondsberg
lnmiddels is er aan de Hondsberg een mooi
ommetje gerealiseerd en binnenkort kunnen we
dat verder gaan uitbreiden. Om de paden en de

(soms nieuwe) houtwallen te onderhouden zoeken
we enthousiaste mensen die zo'n 4x per jaar met
ons een dag hieraan willen werken . Denk daarbij
aan aanplanten , snoeien, oeverbeplanting
aanbrengen of de paden opschonen. Leuk werk
en vooral ook dankbaar, omdat we er een mooiere
leefomgeving door krijgen!

Doet u ook mee ?
Marc Molenaar is de coordinator van deze
Natuurbeheergroep Sprokkelbosch. lnmiddels
hebben zich daarvoor al ruim 1O mensen
aangemeld! Maar we kunnen nog meer mensen
gebruiken , dus ook u bent van harte welkom!
U kunt contact opnemen met Marc Molenaar via
emailadres: marcmolenaar@kpnmail.nl .
Doet u ook mee?!

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Bouw Centrumplan en
neem zorgpunten serieus!
De Wijkraad heeft vanaf maart 2014 veel tijd
gestoken in de plannen van de gemeente en
Forum Rosmalen voor een beter centrum. In het
wijkblad van juni hebben we uitleg gegeven over
de zorgen die er zijn.
Op donderdag 9 oktober 2014 waren 9 raadsleden
van de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en
Beheer in Rosmalen. Zij zijn door de Wijkraad
rondgeleid door het centrum. Specifiek op de plek
waar straks het nieuwe centrumplan gebouwd
gaat warden. De commissieleden liepen door het
mooie Rosmalen met een aantal stops op de
plaatsen waar de Wijkraad zorgpunten heeft.
Belangrijk is dater ontwikkeld wordt in het centrum
van Rosmalen . Er moet gebouwd warden om
Rosmalen op niveau te krijgen van een
stadsdeelcentrum, zeals de gemeenteraad
bepaald heeft. De Wijkraad staat achter de
plannen om te bouwen. Het is goed voor Rosmalen
en vooral ook nodig!
Er zijn echter een aantal zorgpunten die de
Wijkraad al meteen na het bekend maken door de
gemeente heeft uitgesproken. Die zorgen over het
bouwplan
liggen
op
het
gebied
van
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bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid . Oat
zijn de punten die door de Wijkraad in een
presentatie op 26 mei 2014, de informatieavond
van de gemeente, ook al werden genoemd.
Bereikbaarheid
Alie bezoekers uit heel Rosmalen zijn na de
nieuwbouw aangewezen op een in- en uitgang aan
de Dorpsstraat. Alie vrachtwagens, die winkels
bevoorraden , zijn ook aangewezen op deze ene
in- en uitgang. De verkeersbelasting random deze
in- en uitgang kan leiden tot opstoppingen.
Veiligheid
Het nieuw te bouwen grote parkeerterrein achter
de supermarkt(en) is vanaf de openbare weg niet
zichtbaar, zeals het parkeren aan de Markt bij de
Lambertuskerk. Oat maakt dat hier parkeren geen
prettig gevoel geeft. Na sluitingstijd kan het
onveilig zijn op dit 'afgesloten ' parkeerterrein. Ook
de grote vrachtwagens die in en uit en over dit
parkeerterrein
moeten
manoeuvreren,
bevorderen de veiligheid niet. Ook willen we er
samen zeker van zijn dat de hulpdiensten,
waaronder de brandweer, goed bij de nieuw te
bouwen panden kan.

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Leefbaarheid
In het bestaande centrum kan nog meer leegstand
ontstaan , als gevolg van verhuizing naar het
nieuwe plan. Het bouwen van twee supermarkten
kan dat mede veroorzaken. Het nieuw te bouwen
winkelpleintje is vanaf de Dorpsstraat niet
zichtbaar. Zowel de woningen als de winkels zijn
vanaf geen enkele openbare weg zichtbaar. Dit
maakt de leefbaarheid niet prettig. Na
winkelsluiting is er geen beleving meer op het
pleintje. De Wijkraad vraagt om meer openheid in
het plan, zodat er een gezellig pleintje ontstaat.

In juni hield de Wijkraad een bewonersavond ,
waar veel bewoners aanwezig waren. Zij gaven
aan dat het plan er moest komen , maar vonden
met de Wijkraad de zorgen over bereikbaarheid,
veiligheid en leefbaarheid belangrijk. Oak is er
woensdag 8 oktober 2014 een vergadering
geweest
van
het
bewonersradenoverleg
Rosmalen.
In
dat
overleg
zitten
vertegenwoordigers van alle wijkraden van
Rosmalen. Ook zij staan achter de zorgpunten van
onze Wijkraad en ook werden aanvullende punten
genoemd . Zo willen we graag meer groen in het
centrum van Rosmalen. Niet alleen wat weggaat
elders terugplaatsen, maar juist in het centrum
terugplaatsen. Een groene straat door het
centrum.

Er ontbreekt nog steeds toegezegde essentiele
informatie, waaronder een verkeersonderzoek
over de toekomstige verkeersafwikkeling aan de
Dorpsstraat. En de informatie over winkelbehoefte
en leegstand is pas half oktober vrijgegeven . Deze
informatie is nodig om goed te kunnen reageren
op het bouwplan.
lnmiddels heeft de gemeenteraad op 16 oktober
jl. een zogenaamde 'verklaring van geen
bedenkingen ' afgegeven. Oat houdt in dater groen
licht is om de (omgevings)vergunning voor te
bereiden. Waarschijnlijk ligt het bouwplan, als u dit
leest, inmiddels ter inzage.
Het plan ligt 6 weken ter inzage. ledereen kan
binnen die termijn een zienswijze (bezwaar)
indienen. Deze worden dan door het college van
B&W beoordeeld.
U zult binnenkort ook zien dat de voorbereidingen
voor het slopen van (enkele) de oude panden is
gestart.
lnmiddels is er een klankbordgroep waar we als
Wijkraad in deelnemen. In die groep zijn vertegenwoordigd: de gemeente, Centrummanagement
Rosmalen, Forum Rosmalen, vertegenwoordiger
van vastgoedeigenaren , voorzitter van het
bewonersradenoverleg en de wijkmanager.
De Wijkraad vindt dat het centrumplan er moet
komen. Laten we er gezamenlijk er het best
mogelijke voor Rosmalen van maken.

Slopen panden centrum gaat starten
De gemeente informeert graag u als wijkbewoners
over de werkzaamheden die binnenkort van start
gaan in het centrum van Rosmalen.
Vanaf half januari 2015 starten we met de sloop
van enkele
panden aan de Dorpsstraat in
Rosmalen. Het gaat om de panden aan
Dorpsstraat 73, 71, 67, 65 en 59 (61 ). Daarnaast
vindt er op korte termijn op het landje van Buijs
archeologisch bodemonderzoek plaats. Doel van
dit onderzoek is om te beoordelen of er een kans
is dat er waardevolle archeologische vondsten
tijdens de bouw van het centrumplan te
verwachten zijn.
De precieze planning van de sloop en het
archeologisch onderzoek is op dit moment nog niet
bekend . De bewoners in de directe omgeving van
de werkzaamheden ontvangen voor de start van
de werkzaamheden nog een brief.
Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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Bouw 3 woningen Kerkepad in 2015 van start
-

i

Er is voor dit kleinschalige bouwplan door de
gemeente een omgevingsvergunning verteend,
die oak al onherroepelijk is. Echter, er is een
gewijzigde aanvraag bij de gemeente in
behandeling, die slechts een kleine aanpassing
aan de woningen betreft.
De te bouwen woningen zijn gelegen aan een
hofje, dat de naam Kerkepad gaat krijgen . Dit

hofje is te bereiken via een toegangsweg langs
de woning Rodenborchweg 28A. Deze
toegangsweg is gelegen schuin tegenover
restaurant De Griek.
De woningen zijn voorzien van berging en eigen
parkeerplaats met de mogelijkheid van
uitbreiding op de begane grand. Zowel beneden
als op de verdieping zijn de woningen flexibel
indeelbaar.

R osmal en Centrum

Aan de Kerkehoek 28, dat is gelegen achter de
woningen Rodenborchweg 28A en 288, staat al
jaren een boerderijwoning. De eigenaar van
deze woning, de heer J. Kremer, wil op eigen
grand drie vrijstaande koopwoningen bouwen.
De boerderijwoning zal dan warden afgebroken.
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In oktober 2014 zijn de drie te bouwen woningen
in de verkoop gegaan . De eigenaar van de
woning Kerkehoek 28 rekent er op dat hij zo snel
als mogelijk in 2015 de drie vrijstaande woningen
kan gaan bouwen .
lnformatie over de woningen is te verkrijgen via:
Steeneke BV, Rosmalen: info@steeneke.nl
of 073-5214954

Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg

Locatie Annenborch Rosmalen
In het wijkblad van juli 2014 berichtten we u dat het
overleg met gemeente 's-Hertogenbosch heeft
geresulteerd in een bereidheid tot medewerking
voor het opstellen van een woonprogramma. Dit is
gebeurd op basis van analyses ten aanzien van
de vraag naar woningen in Rosmalen en op basis
van een ruimtelijke locatie analyse.

Openbaar gebied zal eigendom warden van de
gemeente 's-Hertogenbosch .
Vanuit dit 'netto plangebied ' zijn verschiflende
stedenbouwkundige studies opgesteld
en
besproken met gemeente 's-Hertogenbosch om
tot een afsprakenkader te komen voor een
definitief woonprogramma.

Ondertussen is de locatie geanalyseerd:
aanwezige hoogteverschillen , bomen en groen en
bijbehorende
kwaliteit,
stedenbouwkundige
studies ten aanzien van ontsluiting van het
toekomstige plangebied, e.d. Ook een eerste quick
scan ten aanzien van aanwezige flora en fauna
heeft al plaatsgevonden . Deze analyses hebben
geresulteerd in een - zoals dat in vaktermen heet
'netto plangebied ': het plangebied dat
beschikbaar is voor uitgifte van m2 grond
(privegrond behorend bij een woning) of openbaar
gebied (bijvoorbeeld voor straten, pleinen ,
groenvoorzieningen, e.d.). De grond die
uitgegeven kan worden, is bestemd om te
verkopen aan toekomstige eigena(a)r(en).

Daarna kunnen we aan de slag met het ontwerp
van dewoningen. De planning is dat dit vanafbegin
2015 kan starten , waarna we eind 2015 met de
realisatie zouden willen beginnen.
Er moet ondertussen nog veel water naar de zee
warden gedragen, maar in een goede
samenwerking met gemeente en belangenpartijen
zou dit toch voor elkaar moeten kunnen komen.
Een volgende keer hopen wij u te kunnen melden
dat een woonprogramma bekend is (het principe
van woningtypen).
Wij van Hurks Vastgoedontwikkefing wensen u nog
fijne laatste weken van het jaar 2014 en een goed
begin van 2015.

Wist u dat:
Er door de afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte (RBOR) van de gemeente in de
eerste week van oktober weer op een aantal plekken in Centrum en Hondsberg bladkorven zijn
geplaatst. In deze bladkorven kunt u uw bladafval deponeren
Deze bladkorven niet bedoeld zijn om ander afval dan bladafval te deponeren.
Deze bladkorven zullen blijven staan tot en met 14 december.
•

Er iedere donderdag van 12.00 uur tot 17.00 uur een weekmarkt is op de Driesprong .
Het dan op donderdag van 10.00 uur tot 19.00 uur verboden is te (brom)fietsen over de
Driesprong, volgens artikel 2.20 van de APV (= Algemene Plaatsefijke Verordening) van de
gemeente.
U een bekeuring kunt krijgen , als u toch (brom)fietst over de Driesprong tijdens de weekmarkt.

•

Op zondag 21 december er weer een Kerstmarkt zal zijn in het centrum van Rosmalen en dat
dan de winkels geopend zijn van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Er iedere zondag een seniorencontactmiddag is in het HEVO Seniorencentrum de "Ontmoeting",
Tulpstraat 2-4 in Rosmalen . De "Ontmoeting" is op zondagmiddag tussen 14.00 uur en 17.00 uur
open. Voor informatie kunt u bellen met Jenny van Rooij : 5213732. U bent van harte welkom. Zie
ook op www.hevorosmalen.nf
Er oak elke maand in andere Seniorencentra. zoals Het Groote Hart aan de Deltalaan, Ons
Trefpunt in Maliskamp, Sportkantine Kruisstraat en Kerkzaal Laurentius, seniorencontactmiddagen warden georganiseerd .
Wijkraad Rosmalen
Centrum en Hondsberg
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vervolg Wist u dat:
ledere senior in Rosmalen bij deze seniorencontactmiddagen welkom is voor een gezellig
praatje, spelletje of een drankje.
U de data van deze seniorencontactmiddagen elke week kunt vinden in de Rosbode, waarin ook
de contactpersonen staan genoemd .
U op elke donderdagmiddag vanaf 13.00 uur kunt komen kaarten, Rikken of Klaverjassen, in de
Ontmoeting van de HEVO.
De HEVO-Kerstviering dit jaar plaatsvindt op vrijdag 19 december. De oecumenische viering
wordt 's middags gehouden in de Lambertuskerk en voor de kerstmaaltijd is gekozen voor
restaurant-brasserie Fleurie aan De Driesprong .
In het pand op de Driesprong, waar jarenlang Fashion For Men van Joosten Han Nolens was
gevestigd , al weer enkele maanden de Damesmodezaak Twice is gevestigd.
" Student aan huis" een speciale service is, waarbij studenten bij mensen thuis - tegen een
vriendelijke prijs - computerhulp kunnen bieden. Meer informatie vindt u op de website:
www.studentaanhuis.nl en voor hulp kunt u een afspraak maken via telefoon : 0900-2001212
De Rabobank, die al een aantal maanden een tijdelijk onderkomen heeft in het pand aan de
Raadhuisstraat 8E, op 1 november 2014 eigenaar is geworden van het (winkel)pand op de hoek
RaadhuisstraaUHoogstraat (de benedenverdieping).
De medewerkers van de Rabobank Rosmalen u, na de verbouwing, dan in het voorjaar van 2015
kunnen verwelkomen in deze nieuwe vestiging.
In maart 2015 het Maximakanaal met een groots festij n geopend zal worden en dat waarschijnlijk
koningin Maxima dan zelf naar Rosmalen komt om het Maximakanaal te gaan openen!!
De wijken Centrum en Hondsberg al enkele jaren 30 km zonegebieden zijn . Oat betekent dat de
maximumsnelheid in deze wijken 30 km is en dat de verkeersregels voor elke weggebruiker
gelijk zijn. Helaas worden die verkeersregels nog al eens door eigen wijkbewoners overtreden ,
waardoor er regelmatig vervelende verkeerssituaties of zelfs ongelukken ontstaan.
De Dierenwei Geitenbrij , gelegen langs het spoor, nog steeds vrijwilligers zoekt voor het vele
werk dat moet worden gedaan en ook dringend behoefte heeft aan sponsoren .
U altijd en wel direct naar de politie moet bellen: 0900-8844, indien u overlast ervaart,
bijvoorbeeld van jongeren . Doet u dit niet, dan is/wordt de overlastplek niet bekend bij de politie
en het jongerenwerk van Divers.
U bij klachten in de openbare ruimte, zoals over geluidoverlast, over parkeren, over hondenpoep,
of over een ander milieuprobleem niet alleen Meldpunt Schoon , Heel en Veilig kunt bellen
(073-6155555), maar ook altijd een e-mail kunt sturen over de klacht naar Henri Holtz,
coordinator van Stadstoezicht: h.holtz@s-hertogenbosch.ni
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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
Secretaris :
Toon Smetsers
Schoolstraat 26
5216929
penningmeester:
Wil Coppelmans
Schoolstraat 18b
5218971
Theo Schonenberg
Adrienne Hazenberg
Lydia Langeraap
Jean van Rossum
Rob van Esch

Koningstraat 24
Weth Noppenlaan 1
Weth Noppenlaan 23
Deken Fritsenstraat 64
Cerberusstraat 60

Wijkmanager

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

0900 8844

Milieupolitie 's Hertogenbosch
Milieuklachten
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig
Afvalstoffendienst

615 52 16
681 28 21
6155555
628 05 00

Wijkplein Rosmalen

615 30 00
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6159636
6155621
6153109
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Van Wijnen verandert mee met de ontwikkelingen in de markt. Deze bewegingen leiden
ertoe dat we blijven innoveren en huisvesting voor onze klanten blijven realiseren, met
een goede prijs en van een uitstekende kwaliteit. We bewegen door aan te passen wat we
moeten veranderen en door te versterken waar we goed in zijn. Dit stelt ons in staat om
klanten te blijven verrassen met huisvesting waarin het prettig wonen , werken, leren of
recreeren is.
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