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Bewoners 't Ven voorbereid op inspraak

Gratis parkeren
een blijft niet
Door onze correspondente Marianne Nuijt-en
ROSMALEN - In de toekomst is het afgelopen met het
gratis parkeren in de dorpskom van Rosmalen. Als ge
volg van het betaald parkeren in de twee parkeergara
ges van het geplande Centrumplan. gaat parkeren in
nabijgelegen straten. bijvoorbeeld in de wijk 't Ven. ook
geld kosten.

Daardoor wordt voorkomen
dat bezoekers als alternatief
voor dure parkeergarages hun
auto in woonstraten parke
ren. Projectleider R. Dekens
en stedenbouwkundige P. van
der Aa vàn de gemeente hiel
den gisteravond op uitnodi
ging van wijkraad 't Ven een
toelichting op de gevolgen die
het Centrumplan voor 't Ven
heeft...U krijgt tijdens de in
spraakavond. maandag in De
Kentering, zoveel informatie
over u heen, dat wij u alvast
voorbereiden." Maar van
avond kunt u niet inspreken",
benadrukten zowel de wijk
raad als de ambtenaren.
Het Centrumplan en ook De
Groote Wielen zorgen voor
een verhoging van de verkeer
sintensiteit in de wijk. De

Vragen SP over
structuunrisie

ROSMAlEN - De SP-fractie in
de Bossche gemeenteraad wil
van het college van B. en W.
informatie over het Rosma
lense centrum.
Raadslid W. Vugs vraagt of er
plannen zijn de panden Café
Bierelier en Slagerij Sikkers
(Schoolstraat 16-18) opnieuw
te ontwikkelen. En zo ja, wan
neer deze openbaar worden.
Vugs stelt de vragen na op
merkingen van verontruste
bewoners in de bijeenkomst
van de wijkraad Centrum
Hondsberg over de structuur
visie Rosmalen.

Raadhuisstraat is in het verle
den aangewezen als de be
langrijkste toegangsweg van
uit De Groote Wielen naar de
dorpskom. In de nieuwe visie
van de gemeente krijgt ook
de Tuinstraat deze functie.

Veel te laag
Recente verkeerstellingen ge
ven aan dat de Raadhuisstraat
nu per etmaal 3200 auto's
verwerkt en de Venstraat
2900. Volgens de verkeer
sprognoses tot 2010 gaan die
cijfers omhoog naar 3400, res
pectievelijk 4300. Het parke
ren in de dorpskom concen
treert zich bij de twee super
markten in het Centrumplan
..Dat betekent dat het aantal
van vijfhonderd ondergrond
se parkeerplaatsen veel te

laag is", zei een wijkbewoner.
..Er zijn alleen 31150 plaatsen
bestemd voor de bewoners
van het Centrumplan...
Stedenbouwkundige P. van
der Aa lichtte ook projecten
toe die buiten het Centrum
plan vallen. Het plan-Schoe
nemeus heeft vertraging op
gelopen door het Centrum
plan. Er zijn echter weinig be
zwaren binnengekomen. De
gemeente hoopt eind dit jaar
de bouwvergunning af te kun
nen geven.
Voor het HEVO-gebouw be
staat op dit ogenblik alleen
een informatief plan...Als de
HEVO met een bouwplan
komt dat in het bestenunings
plan past, zou het kunnen dat
in de toekomst het HEVO-ge
bouw wordt uitgebreid", al
dus Van der Aa.
De omgeving van de gymzaal
aan de Mimosastraat is op dit
moment een zoeklocatie voor
de nieuwe turnh31. Die past
echter niet in het bestem
mingsplan.


