
Gebakkelei
debatavond
duurt voort
De gemoederen zijn hoog opgelopen op de debatavond donder
dagavond in De Kentering. Over de status van de avond heerst nu
nog verwarring: was het van Thuis- in Rosmalen en daarmee 'open
baar terrein'? Of was het een privé-feestje van Rosmalens Belang?

door Rianneke Huibers

Tomas Zwinkels werd opgepakt
door de politie toen hij niet wil
de stoppen met folderen en
zijn vader Ton zegt mishandeld
te zijn, nadat hij het woord niet
kreeg. Hij zou daarbij letsel aan
zijn rug hebben opgelopen. De
politie hoort nu getuigen van
deze vermeende mishandeling.
Niet alleen de Rosmalense fami·
lie Zwinkels werd het uitdelen
van folders belemmerd, ook
GroenLinks werd verzocht geen
verkiezingspamfletten uit de de
len binnen het terrein van De
Kentering.
Dat gebeurde aan het eind van
de avond. "Als we wilden folde
ren, 'Zouó~ we op het tTottOir
moeten staan", vertelt Groen~

Links-raadslid Peter van Dore
malen. "Terwijl Rosmalens Be
lang wél verkiezingsmateriaal
mocht uitdelen."
Het argument daarvoor was dat
het een verkiezingsavond van
Rosmalens Belang was. Groen
Links echter meende dat het
een openbare verkiezingsavond
was, georganiseerd door de
stichting Thuis in Rosmalen.
'Dat is hetzelfde', luidde het
antwoord.

. De vraag rijst wat precies de
scheidslijn tussen Thuis in Ros
malen en Rosmalens Belang is.
"Hoewel Rosmalens Belang aan
de wieg heeft gestaan van het
initiatief, is Thuis in Rosmalen
intussen een zelfstandige stich
ting die een breed draagvlak
heeft", meldt de website van
Thuis in Rosmalen. Ook Her
man van Dinther, woordvoer
der van zowel Rosmalens Be
lang als Thuis in Rosmalen, be
nadrukt dat het om aparte orga
nisaties gaat. Op papier is dat
ook inderdaad het geval. Bij de

Kamer van Koophandel staan ,
twee verschillende besturen
vermeld.
In de praktijk blijkt die scheids
lijn er niet zo te zijn. "Het gaat
om dezelfde personen. Het was
een avond vóór en dóór Rosma
lens Belang, dat weet ieder
een", zegt bedrijfsleider Freddy
Werst van De Kentering. Hij,
vindt het vanzelfsprekend dat
Rosmalens Belang dan wél bin
nen het pand mocht folderen,
en de andere partijen niet.

Gastenboek
Zijn bezoekers van de debat
avond het al niet eens over wie
het nou organiseerde, de lei
ding van De Kentering is er ook
niet uit. Exploitant Marco Din·
gemans: "Ik heb de zaal ver
huurd aan Thuis in Rosmalen.
Doel ervan was opkol11stbevor
dering, zo heb ik begrepen.
Dan krijgen alle partijen een
kan5. Groenlinks mocht van
mij folders in de zaal leggen en
ik heb niet toegestaan dat Ros
malens Belang bovenmatig veel
reclame voor zichzelf maakte."
Dingemans bevestigt echter dat
hij vond dat GroenLinks buiten
moest staan folderen en dat Ros·
malens Belang wél in de hal de
bezoekers een pakketje papie
ren mee naar huis mocht ge
ven.
Het gastenboek van de site van
Rosmalens Belang is dit week
end overladen met scheldka
nonnades, meldt Van Dinther.
Hij heeft de berichten laten ver·
wijderen. Op de website van de
familie Zwinkels, www.dorps
straat69. nl komen in het gas
tenboek nog wel verschillende
meningen aan bod. Tomas
Zwinkels wordt er zelfs terecht
gewezen op zijn provocerende
gedrag van donderdagavond.
Groenlinks overigens heeft van
het folderverbod niet zo'n hals
zaak gemaakt als Tomas. "We
dachten 'ah, zit dat zo hier'.
Nou, de sop was de kool niet
waard," aldus Van Doremalen.


