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Het opnieuw te ontwikkelen gebied in Rosmalen

ROSMALEN - Het college heeft
besloten het ontwerpbestem
mingsplan voor het centrum van
Rosmalen in procedure te bren
gen. Het ontwerpbestemmings
plan is een vervolg op het voor
ontwerpbestemmingsplan dat
eerder al in procedure ging. Het
plan voorziet in de realisering van
een winkelcentrum met wonin
gen en parkeervoorzieningen in
het zuidelijk deel van het cen
trum. Ook het gebied PTT-ALDI
krijgt een nieuwe invulling. Daar
komen verschillende typen wo
ningen. Ook is er ruimte voor so
ciaal- maatschappelijke functies
en dienstverlening. Daarnaast
worden in het bestemmingsplan
nog enkele kleinere ontwikkelin
gen mogelijk gemaakt. Op de
plaatsen waar geen ontwikkelin
gen plaatsvinden, zijn de bestaan
de situatie en de bestaande rech
ten zoveel mogelijk als uitgangs
punt genomen.
Wethouder Snijders: "Het cen
trum van Rosmalen is verrom
meld en gaat een geheel nieuwe
betekenis krijgen door de ontwik
keling van de Groote Wielen. Om
beweging in de zaak te krijgen
hebben we besloten een art. 19
rpocesdure te starten voor het ge
deelte PTT-Aldi. Na langdurig
overleg is in maart 2007, de sa
menwerkingsovereenkomst gete-

kend tussen Forum Invest en wo
ningcorporatie De Kleine Meierij.
Dat zijn de partijen die het cen
trum gaan herontwikkelen. Daar
bij is gebleken dat een verplaat
sing van de ALDI en Spar niet mo
gelijk is. Dat had gevolgen voor de
concentratie van winkels aan de
zogeheten "winkelacht" en voor
het gebied PTT-ALDI. De uit
gangspunten uit de oorspronkelij
ke structuurvisie moesten hierop
worden aangepast. In september
2008 heeft de gemeenteraad met
de wijziging ingestemd. Deze wij
ziging is in het ontwerpbestem
mingsplan opgenomen.
Tevens is in het kader van het ont
werpbestemmingsplan het zoge
heten distributie planologisch on
derzoek geactualiseerd. Uit dit
nieuwe onderzoek blijkt dat er de
komende vijf jaar voldoende
draagvlak is voor de uitbreiding
van het centrum met circa 6.000
m2 winkeloppervlakte. Bovendien
is de verwachting dat er daarna
ruimte over is voor verdere groei
van het winkelaanbod in Rosma
len."

Dorpsstraat 69
Eén van de bestaande panden in
het zuidelijk deel van het centrum
is Dorpsstraat 69. Daar staat vol
gens het (voor)ontwerpbestem-

mingsplan nieuwbouw gepland.
Naar aanleiding van de eerdere
inspraakprocedure is advies ge
vraagd aan de monumentencom
missie over de cultuurhistorische
waarde van het pand. De commis
sie is van mening dat er voldoen
de argumenten zijn om het pand
op de lijst van potentiële gemeen
telijke monumenten te plaatsen.
Hoewel er volgens dit advies en
onderzoek sprake is van een zeke
re cultuurhistorische waarde, is
het college van mening dat be
houd van dit pand niet opweegt
tegen de andere belangen die hier
aan de orde zijn. Deze locatie is
cruciaal voor het doorgaan van de
plannen voor het zuidelijke ge
deelte van het centrum. Dit stand
punt sluit aan op de afweging over
dit pand bij het vaststellen van de
Centrumvisie Rosmalen in 2003.
Het ontwerpbestemmingsplan
wordt met ingang van 18 februari
zes weken ter inzage gelegd. In
deze periode kunnen er zienswij
zen worden ingediend. Begin
maart vindt er een inloopavond
plaats waar belanghebbenden en
belangstellenden terecht kunnen
voor informatie over het ontwerp
bestemmingsplan. Dit staat los
van de formele mogelijkheid om
zienswijzen in te dienen. Nog voor
de zomer worden de voorlopige
bouwplannen gepresenteerd.


