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'DetMogelijk verplaatsing superntarkten; verzet tegen sloop karakteristiek pand Dorpsstraat

DEN BOSCH/ROSMALEN - Achter de Dorpsstraat-zuid in
Rosmalen komen mogelijk twee supennarkten. En van
uit een nieuw dorpspleintje voeren winkelstraatjes
stra1cs richting dorpskom. Anderzijds dreigt in de
Dorpsstraat de slopershamer voor een karakte .stiel<
pand. Het zijn kenmerken van een globaal plan voor
verlevendiging van het centnun van Rosmalen.

Graphic Willem Buijs I Bron Ahlqvist & Almqvist Architects

Wethouder J. Eugst r van Den
Bos h pr sen eerde gisteren
de visie zoals de gem en e die
ontwikkelde, san~en m t de
Rabo Vastgoed, Forum Invest
en bouwbedrijf Timmers. De
Zweedse archi ecten Ah qist
en A1mqist uit de 'school Ers
kin' zetten de schetsen op pa
pier.
Het project omvat drie hoofd
gebieden. Alle eers is dat de
vrijwel e vernieuwen Dorps
stra t-zuid - een tekening
toont suggesties voor een
nieuwe gevelrij - met daar
ach er bebouwing op het
voormalige 'La dje van Buys'.
Op de begane grond is hier
12.000 vierkan e meter vloer
opp rvla geprojec eerd be
stemd voo vooral winkel .

Aldi
Vrijwel zeker i dat de Aldi
nu nog gehuisvest aan de
Raadhuis traa , naar de nieu-

we winkelruimtes verhuist.
Aldi maakt men m he
vroegere postkantoor n an
der bebouwing reikend tot
aan de Venstraat, plaats voor
een appartementencomplex,
met in totaal 63 woni gen.
Overig ns zijn nog niet alle
benodigde panden ange
ko ht, lichtte projectleider R.
Dekens gisteren toe.
Niet alleen Aldi zou verhui
zen naar he genoemde nieu
w winkelcomplex. Mogelijk
volgt ook Super d Boer; een
collegevoorst 1 spreekt van
een concentratie van sper '
.n centnlm-zu·d.

Ondergronds
Boven d winl els in Centrum
zuid zijn circa 140 woningen
voo zien. En en ondergrond
se park ergarage to slot,
biedt plaats aan ruim 500
voertuigen. De op it na de
garage staa ing e end ter

hoogte van Villa Vij erberg,
bij de kruising Dorpsstraat
Burgemeester Woltersstraat.
Om de Dorpsstraat-zuid te
kunnen vernieuwen, moeten
diverse panden tegen de vlak
te. Het collegevoorstel sta t
uitvoerig stil bij de voorziene
sloop van Dorpsstraat 69. H

uis geldt als cultuu his 0

risch waardevol. "Maar",
merkt het college op, "het
staat op een ui erst strategi
sche plek waar een winkel
trekker nie gemist kan wor
den." Een kwade bewoonster
Th. van der Wijst verklaarde
gisteravond zich venwel niet
bij sloopplannen neer te zuI
len leggen.

Aldi-
D el 2 van het project - wet
houder J. Eugs er spreekt na
drukkelijk van 'een visie,
waarop nog volop . spraak
mogelijk is' - bestaat uit de
g noemde bouw van 63 wo
ningen in het blok Aldi-Prf.
Deel 3 tot slot moet de komst
mogelijk maken van een klei
ne 20 woningen bij de hoek
Hoogs aat! ieuws aat, ook
wel 'Locatie Hooijmans' ge
noemd.

ROSMALE - De bewon rs
van Dorpsstraat 69 in Rosma
len durven hun hand ervoor
in het vuur te st ken dat hun
karakteris .eke huis, met flin
1e tuin. gewoon op z'n plek
blijft staan.
Een felle bewoonster Th. van
der Wijst verzekerde dat gis
t avond, in reactie op de
plannen voor een nieuw
dorps entrum, die de ge
meen e Den Bosch e rder op
de dag naar buit TI bracht.
Van der Wijs bewoont met
haar man in de dorpskern
van Rosmal n één van de wei
nige histori che panden die
in de jaren vijftig-ze 'g niet
onder de slopershamer gin
gen. Volgens he Bossche col
lege van B. en W. echter
vormt het pand en sta-În-de
weg bij de nieuwe komplan
nen. "Dat een p ojectontwik-

elaar dat zo ziet is tot daar
aan toe", maakt Van der Wijst
zich kwaad. "Ma da een ge
meen e zo ver wil gaan, is te
gek voor woorden. Temeer
daar er nooi go d overleg is
gevoerd. Met enige crea 'vi
teit is ons huis best in te pa 
sen in zo'n project. WIeggen
ons er niet bij neer."


