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"Zakelijk met hart voor mensen"
"Op 7 maart gemeenteraadsverkiezingen. Dan bent u aan het w

rd! "

Zoals beloofd een tweede Rosmalense verkiezingskrant waarin we
ingaan op een aantal, naar ons idee, belangrijke zaken!
In de eerste verkiezingskrant
stelden wij vast dat er de
afgelopen jaren een aant<ll goede
zaken zijn gepresteerd. zoals
de ontwikkeling van de Groote
Wielen met prima Voorzieningen
zoals de OJC-<lccommodatie.
Bovendien wordt ook Het Cultureel
Centrum Rosmalen eindelijk
gerealiseerd. Maar ook stelden
we vast dat bepaalde zaken traag
verlopen of bepaald niet doel- en
resultaatgericht worden allngepakt!
Het lijkt het eroP dat de gemeente
de grip op een aantal beWngrijke

zaken kwijt is. Voorbeelden daarvan
zijn de aanpak van het centrum
van Rosmalen en de invoering van
betaald parkeren in het centrum.
Hieraan kunnen we de ontwikkeling
van De Hoef toevoegen. Van het
voornemen om De Hoef als park te
behouden met De Annenborch komt
weinig terecht. Het moet worden
volgebouwd omdat de gemeente
1.7 miljoen euro eenmalig niet zou
kunnen opbrengen! In deze krant
gaan wij onder andere op deze
zaken verder in.
Maar ook vragen wij uw aandacht
voor enkele zaken
die ogenschijnlijk ver
weg liggen maar u
eigenlijk wel raken
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Wethouder Eugster wist het zeker begin
februari, binnen enkele weken zou het
contract voor het centrumplan getekend
worden. Enkele weken later ziet hel
daar niet naar uit en dat is maar goed
ook' Want het is zeer de vraag of de
Rosmalense gemeenschap baat heeft bij
een plan dat voorziet in bebouwing die te
massief is voor het Rosmalense centrum.
Natuurlijk zijn wij voor uitbouw van de
centrumvoorzieningen in het verloederde
gebied rond het oude postkantoor,

niemand is er op tegen! De uitbouw van
Rosmalen met de Groote Wielen maakt
de noodzaak alleen maar groter voor een
verdere verrijking van de voorzieningen
in het centrum van Rosmalen. Maar
hoogbouw en een parkeergarage ter
hoogte van het land van Buijs doet de
Rosmalense maat geweld aan! Het is dan
ook zaak het in ontwikkeling zijnde plan
voor dit deel los te koppelen en te bezien
op aanpassing naar de Rosmalense
maat.

VVD, CDA, PvdA, Groen Links en
Rosmalens belang stemden in de
gemeenteraadsvergadering van 20
mei 2003 voor de realisering van een
parkeergarage (ter hoogte van het landje
van Buijs) en daaraan gekoppeld de
invoering van betaald parkeren in het
centrum! De gemeenteraadsleden van
Leefbaar 's-Hertogenbosch&Rosmalen
stemden tegen om de simpele reden dat
deze plannen zich niet verdragen met
de Rosmalense maat! En, niet minder
belangrijk, omdat de invoering van betaald
parkeren het Rosmalense centrum uit de
markt prijst! Het zou buiten de binnenstad
van Den Bosch het enige gebied met
winkelvoorzieningen worden in de regio
met betaald parkeren. Vught, Berlicum,
St. Michielsgestel maar ook de Bossche
stadsdeelcentra kennen geen betaald
parkeren! Een ander gevolg van invoering
van het betaald parkeren in het centrum
zal zijn dat in de omringende straten,
Burg. Nieuwenhuisstraat, Dorpstraat
(woongedeelte), Pastoriestraat*

Schoolstraat en Nieuwstraat de
parkeeroverlast zich met name op de
zaterdagen en koopavonden vrij massaal
zal voordoen! Vervolgens zal er reparatie
moeten plaatsvinden en dat kan niet
anders dan met een belanghebbendenparkeerregeling in deze buurten. De
rekening zal voor de Rosmalense burger
zijn!
Rosmalense kiezer, op 7 maart is het aan
u om zich uit te sprekenl Wij hebben onze
keuze gemaakt: Geen parkeergarage,
geen betaald parkeren! Met uw steun zal
onze inzet hierop gericht zijn!
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parkeergarage van 44
miljoen aan de Hekellaan.
Wij hopen dat het u
aanspreekt!
Met vriendelijke groeten,

ZAKa.....K MIlT HART VOOR MIiN. . .

De Rosma!ense
kandidaten Hanneke van
Doremalen (nr. 2) (tevens
wethouderskandidaat) ,
Ben van Herpen (nr. 4)
Jack Delhez (nr.5),
Jan van Haren (nr.6), Jos
Janssen (12), Thomas
van Heel
(nr. 17),
Karel Stoffels (nr.24)
en lijsttrekker
Paul Kagie.

Waar staan wij voor?
vergeten en kunnen rekenen op

Leefbaar 's-Hertogenbosch & Rosmalen is een partij gericht op

een handreiking. Maar ook heeft

mensen! Vertegenwoordigers van

eenieder die in onze stad woont

Leefbaar 's-H.&R. staan met beide

plichten en rechten jegens elkaar

Bos~

gevuld met een heldere visie!
Van uw gemeenteraad!3leden en
wethoUders mag u dat ook eisen!

en jegens de samenleving. Zij die
dat niet zo nauw nemen dienen
daarop te worden aangesproken.
Burgemeester, wethouders en ge~
meenteraadsleden dienen daarin
als volksvertegenwoordigers voor-

Wij staan voor een respectvolle

op te gaan. Leefbaar 's-Herto-

benen in de Rosmalense en

sche samenleving. Met e@n scherpe
kijk op kansen en problemen aan-

samenleving met ruimte voor een
ieder Illaar niet ten kos~e van een
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genbosch & Rosmalen staat voor

ander! Ruimte voor de jeugd om

een zakelijk handelende lokale
overheid.
Uiteindelijk gaat het

zich te ontplooien en voor senioren
om op een prettige manier hun

om een goede en economisch
verantwoordelijke besteding van

oude dag door te kunne,' brengen.
Een Samenleving waar ook de

belastinggeld, uw geld! Dit eist van
de politiek dat er keuzes worden

kwetsbaren onder ons niet worden

gemaakt. Die maken wij!

"Verloedering slaat toe!"

Thomas van Heel:
"Invoeren betaald
parkeren zet de
wereld op z'n kop!"

