
Aan het college van Burgemeester & Wethouders 
Postbus 12345 
5200 GZ ’s-Hertogenbosch. 
 
 
Rosmalen, 1 juli 2003 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Naar aanleiding van uw schrijven met kenmerk: SO/ROSSO/ROS5705, teken ik bezwaar aan 
tegen de gevolgde inspraakprocedure inzake het deelplan “centrumvisie Rosmalen”. 
Ik heb bezwaar tegen de gevolgde wijze van inspraak. 
Op vele momenten heeft de hele gang van zaken tot verbazing, verwarring en onduidelijkheid 
geleid. Ik noem u wat dingen: 

1. In het begin van de procedure werden betrokken bewoners door de projectleider Roel 
Dekens met hun vragen verwezen naar de projectontwikkelaar. Wie is er hier 
verantwoordelijk voor de Ruimtelijke Ordening? 

2. We hebben uit de krant moeten vernemen dat wat B & W betreft ons pand, wat eerder 
als cultuur historisch waardevol werd aangemerkt, kan worden gesloopt. 

3. Op 24 april 2002 wordt er tijdens een informatieavond in het Wapen van Rosmalen 
door uw ambtenaren Roel Dekens en Toon vd Brink in een zaal met ca 30 aanwezigen 
gezegd dat er voor dit plan niet onteigend zal worden. In uw antwoord op een 
schrijven van onze kant, blijkt, of moet ik zeggen lijkt, dit niet de juiste informatie te 
zijn. 

4. Een informatiebijeenkomst op 8 april van dit jaar was alleen toegankelijk voor direct 
belanghebbende bewoners. U hebt alleen die mensen uitgenodigd die in het 
plangebied woonachtig zijn. De bewoners die aan het gebied grenzen voelden zich  
gepasseerd. Telefonisch contact met de projectleider gaf hen het antwoord niet direct 
belanghebbende te zijn. 

5. De informatie op 8 april was dat er geen artikel 19 procedure gevolgd werd. De 
informatie op 6 mei leerde me dat dat nu wel in de planning zit. 

6. Tijdens de informatieavond op 8 april voor direct belanghebbenden en 15 april voor de 
raadscommissie werd door mevrouw van der Aa uitvoerig aangegeven op welke 
locaties in het centrum er nog meer bouwplannen op stapel staan, bijvoorbeeld de 
Schoolstraat, kapper vd Donk etc. Op mijn verzoek deze locaties ook te noemen voor 
een breder publiek op 6 mei in de Kentering werd niet ingegaan. De informatie was 
daarmee onvolledig. 

Ik kan zo nog wel even doorgaan, dit zijn slechts de eerste dingen die me te binnen schieten. 
De kroon spande echter de informatieavond op 6 mei 2003 in de Kentering. 
Op 6 mei j.l. vond er een door de gemeente georganiseerde en door de wethouder voorgezeten 
informatieavond plaats in De Kentering te Rosmalen. Tot mijn grote verbazing werd deze 
gemeentelijke informatieavond  nagenoeg volledig vormgegeven door een commerciële 
partij, namelijk door de door de ontwikkelingsmaatschappij ingehuurde architect. Tevens 
heeft de wijze van invulling door deze architect mij en anderen ernstig voor het hoofd 
gestoten. Het heeft geen pas een commerciële partij op een dergelijke bijeenkomst de ruimte 
te geven om bewoners/insprekers te bruuskeren, te onderbreken en te domineren. 
Inspraak is daarmee slechts schijn. Het weerhoudt betrokkenen ervan hun mening te geven, 
c.q. hun vragen te stellen. 
 



 
Hoogachtend, 
A.F.J. Zwinkels 
Dorpsstraat 69 
5241 EB Rosmalen 
 
 


