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Aande gemeenteraad
van's-Hertogenbosch
Postbus12345
5200GZ's-Hertogenbosch

Uwbrief
van :
Uwkenmerk:
onskenmerk: SO/ros
Datum
: 16 december2008

Ref. : M. Damen
Tet. : 073-6155623
Fax : 073-6155321
E-mait
: m.damen
@s-hertogenbosch.nl

onderwerp : ontwikkelingcentrumplanRosmalen

Geachteledenvan de gemeenteraad,
Op 13 maart2008is hetontwerp-bestemmingsplan
voorhetCentrumRosmalen
ter inzagegelegd
op basisvanart.23 WRO.
Tegendit ontwerp-plan
zijnca. 360schriftelijke
zienswijzen
ingediend.
Hetmerendeel
van de ingebrachte
zienswijzen
richtzichdaarbijop de voorgenomen
herontwikkeling
in hetplandeel
Kom-Zuid;
de invulling
van het"landjevan Buijs"en de sloopen nieuwbouw
aande
(nrs.57 Um73)en de Brouwerijstraat
Dorpsstraat
(nrs.8 Um 12).
Meerspecifiek
hebbende ingebrachte
zienswijzen
voornamelijk
betrekking
op :
- de aantasting
van uitzicht,privacyen bezonning
vande woonpercelen
aande Dorpsstraat
en de
KorteVenstraatonderinvloedvan de nieuwbouw
op hetlandjevan Buijs;
- de aantasting
van de karakteristieke
en/ofbeeldbepalende
lintbebouwing
aan de Dorpsstraat
en
hetverliesvanopenheid
en dorpskarakter
in de Kom-Zuid
doorde stedelijke
invulling
;
geluid,vbrvuiling)
- de overlast(drukte,
dieondervonden
wordtonderinvloedvan hette venivachten
verkeervanen naarde geprojecteerde
parkeergarage
ondergrondse
in hetgebied;en
- de omvangvande aanvullende
(detailhandels)voorzieningen
in Rosmalen
en de spreiding
daarvanoverhetstadsdeel.
Metbehoudvan hetstrevennaarversterking
van hetvoorzieningenniveau
in hetcentrumvan
gezocht
Rosmalen
is
naaroplossingen
dierechtdoenaande omvangen de zwaartevande
ingebrachte
zienswijzen
en daarmeehetmaatschappelijk
draagvlak
vande planontwikkeling
vergroten.
Degevonden
oplossingen
voorzien
daarbijin hoofdzaak
in planaanpassing
op de
punten:
navolgende
vande bouwmassa
- vermindering
op hetbinnenterrein
met66nbouwlaag
of meer- een
hoogteaccent
zoalseerdergeprojecteerd
tot24 meterkomtnietmeerterugin de planvorming
- en
voorzien
in maatwerk
t.a.v.de situering/ori€ntatie
vande nieuwbouw
tenopzichte
vande bestaande
(meerlichten luchtvoorbestaande
woonpercelen
woningen)
;
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op handhaving
vande hoofdbebouwing
("deKep")ookhandhaving
- in aanvulling
van DorpsstraatT3
vande hoofdbebouwing
van hetperceelDorpsstraat
69 en inpassing
vandit pandin eenvrijliggende
situering
binnende nieuwbouw,
waarbijde huidige
woonfunctie
van hetpandverruild
zalworden
vooreencommerci€le
invulling
;
- verkleining
van de parkeergarage
in Kom-Zuiden meerevenwichtige
verdelingvan de verkeersdrukdoortoevoeging
vaneentweedeontsluiting
vande garageaande noordzijde
vanhetgebied;
verdeling
vande toete voegen(detailhandels)voorzieningen
- evenwichtiger
binnenhetplangebied
CentrumRosmalen
c.q.hetstadsdeel
Rosmalen.
Overeenkomstig
de bepalingen
vande voorhetontwikkelingsgebied
opgestelde
samenwerkings(art.3 sub4) is overleggeopendmet ForumRosmalenB.V.en DKMProjectenB.V.
overeenkomst
metbetrekking
tot de voorgenomen
wijzigingen
in hetproject,zoalsdat beschreven
is in de
gsovereen
samenwerkin
komst.
Voorde samenwerkingspartners
is daarbijvan belangdatonderinvloedvan de voorgenomen
wijzigingen
"Kom-Zuid"
in hetprojectdeel
hetbouwvolume
voorwoningen
ca.20%en het
vfoeroppervlak
voorcommerci€le
voozieningen
10A 12o/o
terugloopt
tenopzichte
vande plannenen
financiele
uitgangspunten
diegediendhebbenalsgrondslag
voorde samenwerkingsovereenkomst.
De ambitiesvan de centrumontwikkeling
blijvenechteronverkortin stand,en zullenbijvergroting
van
hetmaatschappelijk
draagvlak
en evenwichtiger
verdeling
vande voorzieningen
eerderingevuld
kunnenworden.
In hetoverlegmetde samenwerkingspartners
- waarinde verschillende
optiesal zijn besproken
- is
overeengekomen
zo spoedigmogelijkte komentot nadereafsprakenmetbetrekking
tot de
gewijzigde
projectinhoud
en de daarbijspelende
aspecten
vaneconomische
haalbaarheid,
om
vervolgens
in heteerstehalfjaarvan 2009tot vaststelling
vaneen uifuoerbaar
bestemmingsplan
te
kunnenkomen.
Wijvertrouwen
eropu hiermee(voorlopig)
voldoendegeinformeerd
te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester
en wethouders
van's-Hertogenbosch,
De secretaris,
De burgemeester,

mr.drs.l.A.M.Woestenberg

mr.dr.A.G.J.M.
Rombouts
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