ROSMALEN - Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het Rosmalense centrum en de
onzekere toekomst over
zijn ouderlijk huis aan de
Dorpsstraat (nummer 69),
besloot Tomas Zwinkels
een website te maken. Op
de site veel informatie
over dat nieuwe dorpscentrum. Doel daarvan:
informeren, confronteren
en activeren.

Website over toekomst centrum Rosmalen

Rosmalen krijgt rode kaart
schrokken er zelf van hoeveel
dat al was. Als je die rode vlakken aanklikt, krijg je vervolgens
eer foto te zien van de oude en
de nieuwe situatie en wat achtergrondinformatie."

Door Mart van Eijk

"We zijn geschrokken toen bleek
hoe weinig mensen echt op de
hoogte waren van de gemeentelijke plannen voor het nieuwe
centrum in Rosmalen", begint
Tomas Zwinkels (18). "Tijdens
onze actie in september 2003 op
het Komfestival, waren veel
mensen verbaasd over het feit
dat de villa aan de Dorpsstraat
69 in het kader van de huidige
plannen gesloopt wordt. Ik besloot toen een website te ontwerpen waarop iedereen alles
kan vinden over de ontwikkelingen rondom het nieuwe centrum."
Tomas, die (naast zijn studie) samen met enkele anderen een internetbedrijfje runt, heeft vanaf
september dagelijks enkele uren
aan de site gewerkt. "Toen we
bezig waren, bleek pas hoe
moeilijk het is om eenduidige en
vooral duidelijke informatie te.
krijgen over de precieze invulling
van de centrumplannen. Die
plannen wijzigen ook nog
steeds. Verder was er ook veel
historische informatie nodig. Ik

• Tomas Zwinkels achter de computer.

wilde niet een website waarop in
een paar pagina's de standpunten voor en tegen de plannen
vermeld staan. Ik wilde zo volledig mogelijk zijn. De Heemkundekring Rosmalen, die zelf ook
gebaat is bij het behoud van het
Rosmalense culturele erfgoed,
verleende vooral in de persoon

van Henk de Werd medewerking."
Wat is er te zien op de site? Vanaf de startpagina kan de bezoeker een aantal deelpagina's bekijken. Wie meer dan oppervlakkige informatie wil, kan zich verdiepen. De site bevat bijvoorbeeld naast een overzichtelijke

Mening vormen
Hoewel de site erg volledig is,
rijst de vraag of internet het juiste medium is om zoveel mogelijk
mensen te informeren. Vooral
ouderen hebben er nog vaak
moeite mee. "Dat klopt", beaamt
Tomas, "daarom vragen we op
de eerste pagina of mensen die
wel thuis zijn op het internet hun
oma's en opa's en buren willen
helpen bij het bezoeken van de
site. Bovendien is alle informatie
makkelijk uit te printen, zodat die
ook gelezen kan worden."
Hij vervolgt: "Hoe meer mensen
op de hoogte raken, hoe beter
het is. We vinden het belangrijk
dat de mensen in Rosmalen er
met elkaar over praten en zich
een mening kunnen vormen. Dus
niet dat men achteraf moet zeggen: 'ik wist niet dat de plannen
zo ingrijpend waren', want dat is
in het verleden al te veel geFoto Gerard de Rooy beurd. We hopen ook dat er,
door er met elkaar over te praopsomming van de feiten ook al- ten, nog veel bruikbare informale gepubliceerde krantenartike- tie over de geschiedenis van het
len, over een periode van 10 jaar, centrum beschikbaar komt. We
over het nieuwe centrum in Ros- kunnen de hulp van alle Rosmalenaren in de strijd voor behoud
malen.
"Een aanrader is de kaart waar- van het laatste stukje dorp goed
op te zien is hoeveel er al weg gebruiken."
is", vervolgt Tomas. "De rode ge- Het adres van de site is:
deelten geven dat aan. We www.dorpsstraat69.nl.

