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CENTRUM Parkeren heet hangijzer in Rosmalen

W D wil plan
laten wijzigen
de woonfunctie het hele plan (stedenbouwkundig en financieel) onderuit wordt gehaald. „Jaren geleden werd toch ook gezegd dat het
pand absoluut weg moest? Nu
mag het blijven staan. Wij moeten
ons verplicht voelen dat ook de
woonfunctie blijft. Ik ga graag
door Wim Hagemans
door tot het gaatje."
ROSMALEN - De coalitiepartij W D PvdA, Groenlinks en Rosmalens
in de Bossche gemeenteraad staat Belang wijzen aanpassing bij
erop dat de woonfunctie van Dorpsstraat 69 af. „Wij vinden het
Dorpsstraat 69 blijft, en dat daar- belangrijk dat de villa behouden
voor het plan wordt aangepast. blijft. Verder moeten we niet aan
Twee doorgangen van de Dorps- het plan tornen, anders halen we
straat naar het nieuwe (winkelcen- het draagvlak weg", meent Maartrum aan weerszijden van nr. 69 ren Pieters (PvdA). Het CDA is
moeten dan worden geschrapt. ook voor het huidige plan, maar
Ook SP en Stadspartij Knillis zijn vindt dat het mogelijk moet zijn
boven te wonen. Voor de bewotegen het plan zoals het er nu ligt.
Op dinsdag 15 december stelt de ners Ton Zwinkels en Thea van
gemeenteraad het stedenbouwkun- der Wijst is dat geen optie. „Iederdig plan Kom Zuid in het centrum een snapt natuurlijk wel dat wij
van Rosmalen vast, na vele jaren niet naar de zolder zullen verhuivan voorbereiding. „De bewoners zen", aldus Zwinkels. Hij zei gistehebben zich jarenlang voor het be- ren te hopen dat wethouder Snijhoud van Dorpsstraat 69 ingezet. ders vóór 15 december nog langs
Nu het pand kan blijven, moet komt om het plan te bekijken dat
ook de woonfunctie blijven. Dat de bewoners zelf maakten.
past bij het dorpse karakter", stelt GroenLinks en 'Leefbaar kondigen
Pieternel van de Korput van de aan op 15 december met moties re
W D . Nico Heijmans (SP) gelooft komen tegen het plan om betaald
er niet in dat door handhaven van parkeren in te voeren.
De woonfunctie van Dorpsstraat
69. Het wel of niet betaald parkeren. Dit blijven hete hangijzers
in de discussie over het centrumplan Rosmalen.

