Inhoud: Reactie van de Heemkunde kring op het verslag van 18 april 2004
Datum: 8 mei 2004
Dag Tomas en Thea,
Deze week is mijn vakantie begonnen, maar er waren nog veel zaken binnen de Heemkundekring die
nog moesten worden geregeld. Vandaar dat ik niet eerder kon reageren.
Afgelopen maandag is niet het voltallige bestuur bij elkaar geweest. Hier waren goede redenen voor
bij de afwezigen.
Wel heb ik met hen telefonisch contact gezocht en het verslag per e-mail toegezonden.
De aanwezige bestuursleden hebben het verslag gelezen.
Wij zouden onze reactie aan de hand van de opgestelde conclusies als volgt willen samenvatten.
Het gesprek is in een vriendelijke en open manier gevoerd. Het was goed om eens bij elkaar te zitten
om meer begrip te krijgen voor elkaar standpunten.
Het bestuur zou het echter erg vervelend vinden als dit verslag integraal op jullie web-site zou worden
geplaatst.
Het verslag geeft ons inziens (nog steeds) een verkeerd beeld van de bevoegdheden die de
Heemkundekring Rosmalen volgens jullie zou (moeten) hebben.
Dit heeft te maken met de wijze van verslaglegging, waardoor de suggestie wordt gewekt, dat we als
Heemkundekring Rosmalen meer hadden kunnen doen, dan we nu hebben gedaan. Dat is een
onjuiste conclusie!
Dit hebben we in het gesprek ook meermalen getracht duidelijk te maken.
Wij zijn natuurlijk TEGEN de sloop van het pand Dorpsstraat 69. Het is ontzettend jammer dat dit
pand niet in de plannen wordt ingepast.!!!!
Wij delen deze mening met vele Rosmalenaren!!
De vraag is of er een ander besluit zou zijn genomen als het pand Dorpsstraat 69 een gemeentelijke
monumentale status zou hebben gehad?!!
De geformuleerde doelstelling in onze statuten zijn algemeen gesteld. Daaruit mag niet worden
geconcludeerd dat wij als vereniging de juridische bevoegdheden zouden hebben bezwarenprocedures
te voeren tegen bestemmingsplannen en bouw-en sloopplannen.
Wij zijn geen belanghebbenden en derhalve juridisch niet bevoegd om bezwaar te maken.!
De Heemkundekring Rosmalen bestaat 15 jaar en in de afgelopen 15 jaren zijn er veel panden
verdwenen. De Heemkundekring Rosmalen heeft dit ook in die voorgaande jaren niet kunnen
voorkomen!!
Elke burger/inwoner van Rosmalen mag zijn/haar zienswijze kenbaar maken.
Dit hebben wij ook gedaan in de brief van 2002.
Dit heeft helaas niet geleid tot het gewenste resultaat, n.l. het handhaven van het pand Dorpsstraat
69.
De eigenaren van dit pand zijn belanghebbenden en kunnen bezwaarprocedures voeren en staan
daarbij sterker als het pand een monumentale status heeft.
Het aanvragen van deze (gemeentelijke) monumentale status kan alleen door belanghebbenden of
een organisatie die deze bevoegdheid heeft laten opnemen in zijn/haar statuten. ( b.v. de ’sHertogenbossche Monumentenzorg)
Bestemmingsplanprocedures zullen wij blijven volgen binnen onze (juridische) mogelijkheden, n.l. het
kenbaar maken van zienswijzen.
Het wijzigen van onze statuten, waarbij onze bevoegdheden nader worden omschreven, is in onze
bestuursvergadering aan de orde geweest. Doordat niet alle bestuursleden aanwezig waren, hebben
we het volgende besloten.
Na de vakantieperiode en de voorbereidingen voor ons 15 jarig jubileum in september en het vieren
van 60 jaar Bevrijding in oktober 2004, gaan we serieus kijken naar mogelijke wijzigingen in onze
statuten en huishoudelijk reglement.

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie met nog verschillende werkende bestuursleden. Onze vereniging is
zeer actief op allerlei gebied en dat vraagt veel inzet en tijd van de bestuursleden en leden. De
beschikbare tijd naast ieder zijn andere bezigheden en sociaal leven, is daardoor niet onuitputtelijk.
Het bestuur van de Heemkundekring Rosmalen heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van onze
hiervoor geformuleerde reactie op ons gesprek.
Wij zoeken geen contact met de media hierover.
Met vriendelijke groeten,
Namens het voltallige bestuur van de Heemkundekring Rosmalen,
De voorzitter,
Dorry Derhaag Doomernik

