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Thuis in Rosmalen stri t topbestuurders
Een aantal bekende bestuurders, onder wie burgemeester Peter
van de Velde van Breda, maar ook een ex-topsporter als Kees Aker
boom, maakt donderdag 2 februari z'n opwachting in de Rosma
lense Kentering. Ze nemen deel aan een politieke thema-avond,
georganiseerd door de projectgroep Thuis in Rosmalen.

jHj.,fll§, Thema-avond
van een verslaggever

De organiserende groepering
komt voort uit de politieke par
tij Rosmalens Belang, maar ope
reert inmiddels zelfstandig. Tij
dens twee voorgaande the
ma-avonden stonden respectie
velijk 'de plaatselijke vrijwilli
vpr' pn 'innvf'ren' centraal.

In de aanloop naar de komende
gemeenteraadsverkiezingen,
op 7 maart, is er nu een poli
tiek thema. Waarom zou ik stem
men?, zo luidt het motto van de
avond, weer te houden in cen
trum de Kentering aan de
Dorpsstraat.
De organisatoren willen met de
bijeenkomst de gemeentepoli
tiek wat dichter bij de burger

zien te brengen. Werk
groep-voorzitter f. Bos daar
over: ..Ook mensen in Rosma
len die iets voelen voor de ge
meenschap, willen best bezig
zijn met dingen die hen raken.
Maar dan is het wel zinnig te
gaan stemmen, zoals dat kan
op 7 maart."

Centrumplan
De projectgroep hoopt vooral
dat de thema-avond een slepen
de kwestie als het Centrum
plan Rosmalen wat vaart kan
geven. Bos: ..Velen willen daad
kracht, actie zien. Een grote ste-

vige partij kan daar wat aan
doen."
Vandaar dat verzoeken voor
toespraken de deur uitgingen
naar voonnalige dorpsgenoten
die daar alles van weten. Toege
zegd te komen hebben onder
meer Peter van de Velde,
oud-burgemeester van Rosma
len, nu eerste burger van Bre
da, en de oud-wethouders Henk
en Frank van Beers, nu respec
tievelijk burgemeester van
Roermond en van Min en
Sint·Hubert.
Andere plaatselijke onderwer
pen die Thuis in Rosmalen op 2

febmari aan bod laat komen
zijn: het seniorenbeleid, cul
tuur, ondernemingen, jonge
ren, zorg, ondeIWijs, verenigin
gen en veiligheid.

Annenborch
Bij elk thema werd een in Ros
malen bekende vertegenwoor
diger gezocht, en gevonden. Zo
hebben medewerking toege
zegd: Netty Herbers, directeur
van de Annenborch, Frans
Claassens, directeur bij ver
pleeghuis de Herven en oud-rec
tor van het Rodenborch Colle
ge, oud-basketbaltopper Kees

Akerboom, Ad van Langen,
ere-voorzitter van muziekvere
niging Sint-eecilia, Jan Tim
mers, voorzitter van onderwijs
organisatie Signum. talendo
cent René van Gerven, Rinus de
Laat - gemeentelijk contactper
soon voor het bedrijfsleven - en
Hans van de Briihle, gemeente
lijk veiligheidscoördinator.
De presentatie van de avond is
in handen van actrice Petra Kag
chelland (van de televisie-serie
OndeIWeg naar Morgen) en
oud-gemeentesecretaris Johan
Gloudemans. De avond begint
2 februari om 20.00 uur

Thuis in Rosmalen

• De projectgroep Thuis in Ros
malen ontstond in 2005.

• Aan de basis stonden Rosmale·
naren die betrokken zijn bij
Rosmalens Belang.

• De groepering opereert intus
sen zelfstandig. Onderwerpen
op thema-avonden en sprekers
staan niet zonder meer in ver
band met Rosmalens Belang.

• Op 2 februari is er weer een
thema-avond. Motto: Waarom
zou ik gaan stemmen?


