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Gemeente
in fout met I

procedure
De gemeente Den Bosch is ten onrechte een vrijstellingsprocedure
gestart voor het omstreden bouwplan Schoolstraat 16-18 in Ros
malen...Wij zijn te voortvarend geweest. Dit had niet moeten ge
beuren". aldus een woordvoerder van de gemeente.

+H"@è Plan Schoolstraat
door Wim Hagemans

W. Hoogenberk, voorzitter van
de wijkraad Rosmalen Centrum
en Hondsberg reageerde gister
middag uiterst verbaasd.
.Woensdag kregen wij nog een
telefoontje dat er op 16 januari
een hoorzitting over zou zijn'"
De wijkraad maakte vorige
maand ernstig bezwaar tegen
de aanvraag om vrijstelling
voor het plan om op de locatie
cafézaal De Bierelier en slagerij
Te Plate commerciële ruimten
met daarboven vijf appartemen
ten te bouwen. Dit plan past
niet in het voorontwerp-bestem
mingsplan voor het centrum
van Rosmalen, dat in 2003 jo
procedure is gebracht. De wijk
raad voelt zich niet serieus ge
nomen, omdat de gemeente
met het bouwplan het eigen be
leid op de helling zet. Hoogen
berk: .De gemeente heeft nog
niet eens op onze zienswijze op
dat voorontwerp gereageerd,
maar komt nu zelf met een
plan dat er van afWijkt!"
Het bouwplan past wel in het
oude, nog geldende bestem
mingsplan, al moet vrijstelling
worden aangevraagd voor afWij.
king van de goothoogte. Die
vrijstellingsprocedure is giste
ren dus weer stopgezet. "We
zullen de betrokkenen hierover
informeren", aldus de gemeen·
tewoordvoerder.

Welstandscommissie
Het plan Schoolstraat 16-18
wordt ontwikkeld door J. Piels
en R. Timmers. Het is inmid
dels goedgekeurd door de mo
numenten· en welstandscom·
missie, die het eerder enkele
malen afwees omdat het onvol
doende zou aansluiten bij de
omgeving. Volgens Hoogenberk
heeft een gemeente-ambtenaar

aan de wijkraad verteld dat de
eigenaren van de grond met
een schadeclaim gedreigd heb
ben. Dat zou de reden zijn dat
het college nu toch aan het
bouwplan meewerkt. De wijk
raad vindt echter dat dit geen
reden mag zijn om het eerder
ingezette beleid, waarmee de
gemeenteraad akkoord is ge·
gaan, weer op de helling te zet
ten. De gemeente ontkent de
uitlatingen van de ambtenaar.
.Als het bestemmingsplan
wordt gewijzigd, brengt dat wel
risico op planschadeclaims.
Maar dat kan geen reden zijn
aan het bouwplan mee te wel'·
ken. Het risico van claims
wordt straks meegewogen bij
de vaststelling van het bestem
mingsplan."

Marktpartijen
De woordvoerder kon niet zeg·
gen wanneer het nieuwe beo
stemmingsplan voor het cen
trum van Rosmalen ter visie
wordt gelegd. .Er wordt nog
met marktpartijen gesproken."
De wijkraad vreest dat B. en W.
het plan aan de Schoolstraat
zullen doorzetten, ook al is de
procedure nu even stilgezet. En
ondanks de eigen stedenbouw
kundige visie van de gemeente
volgens welke langs de dorpslin
ten juist laag moet worden ge
bouwd, en daarbuiten hoog.
Het plan aan de Schoolstraat
vindt de wijkraad veel te hoog.
"De goothoogte wordt 6.60 me
ter. Dit wordt een massaal en
erg hoog bouwwerk, zo recht te
genover de Lambertuskerk·, al
dus Hoogenberk. Hij vindt dat
niet dezelfde fout mag worden
gemaakt als eerder, met de
bouw van het Vreeburgcom
plex. Dit past volgens de wijk
raadvoorzitter ook al niet bij de
kerk en is veel Rosmalenaren
een doorn in het oog.


