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De presentatie van het c
trumplan kwa'm voor de be
ners van de Dorpsstraat to
onverwacht. ' Toch had
sommigen de indruk dat er
groots ging gebeuren omdat
door Jo Piels ingediende bo'
plannen voor de oude smer
van Pennings het steeds
haalden. De eig naren van
villa aan de Dorpsstraat heb'
hun hoop gevestigd op de p
tiek. Zij hopen dat de geme
teraad van ,Rosmalen de v.
heid heeft om het kleine be
historie dat Rosmalen
heeft te bewaren.

ziet het MAB, in de toekomst
een ander functie mo t n krij
gen.

Consequenties
Volgens MAB heeft en cen
trumren vatie altijd verregaan
de consequenties omdat je in
een bestaand gebied aan de slag
moet. Wat de exacte toenam
van detailhandel en ander cen
trumfuncties zal zijn, wordt nog
nader onderzocht. De twee mo
dellen zijn een eerste aanzet
voor de toekomst van het cen
trum van Rosmalen waarmee
de gemeentraad nu aan de slag
kan gaan.

nogal wat consequenties heeft.
De panden komen dichter aan
de stoep te liggen om hèt win
kelen aantrekkelijk te maken.
Daarvoor zouden en aantal
panden, ,waaronder een monu
mentale villa gesloopt moeten
worden.

Model 2 steekt vanaf De Drie
sprong schuin door gebied ach
ter de Dorpsstraat waar nu het
maisveld van Buijs ligt. Maar
ook in dit plan zijn de gevolgen
voor het karakter van de Dorps
straat ingrijpend. De woningen
zouden gehandhaafd kunnen
blijven maar zouden, zo voor-

Die concentrati moet tot stand
komen door verplaatsing van de
winkel die niet in het centrum
gevestigd zijn. Hieraan gekop
peld zouden er geen nieuwe
winkel' buiten h tentrum bij
moeten komen, ook niet in de
nieuwe wijk n. MAB v rwacht
dat ,nieuwe ondernemers en
grootwinkelb drijven als de He
ma zich in het centrum-zuid
gaan vestigen.

Consequenties
In model 1 krijgt d Dorps
straat een ingrijpend verande
ring voor haar keizen. De hele
straat wordt winkelgebied wat

teerde gisteren twee modellen
die rvoor moeten zorgen dat
Rosmalen tegen het jaar 20 I 0
een centrum heeft dat aansluit
bij een geschat inwonerstal van
38.000. Dat wil zeggen vol
doende winkels geconcentreerd
in het centrum met De Drie
sprong als kern.

-; r i nogal wat kritiek geweest
p de samenhang van de cen
rumrenovatie die nu groten
eels gerealiseerd is. Daarom
eeft de gemeente voor de ver
ere ontwikkeling d onafhan
elijke projectontwikkelings

naatschappij MAB in de arm
enomen. Dit bedrijf presen-

'an een verslaggeefster

OSMALEN - Een flinke uitbreiding van het winkelaanbod
et aanverwante voorzieningen zoals parkeermog lijkh den,

oevoerwegen en woningbouw in het centrum-zuid. Dat is het
lan voor de verdere ontwikkeling van h t centrumplan van
osmalen dat gisteravond aan de gemeenteraad en de bewo

1ers van dat gebi d werd gepresent rd. Voor de monumenta
e panden aan de Dorpsstraat kan deze onnvikkeling verstrek
rende gevolgen h bben.


