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Hoe kijkt u tegen verkiezingsuitslag aan? 
 
Rosmalens Belang (RB) constateert: 

- De afkalving van de laatste periodes is tot stilstand gekomen. Er is ten opzichte van 2006 in 
absolute zin sprake van een kleine stemmenwinst. De stemmers zijn geen proteststemmers 
meer zoals in de eerste periodes na de gemeentelijke herindeling. De kiezers stemmen voor 
RB vanuit  
1. emotie voor en betrokkenheid bij Rosmalen, 
2. de inzet van de fractieleden over de afgelopen vier jaar en 
3. de inhoud van het verkiezingsprogramma 2010-2014. 
Er wordt door de stemmers steeds minder teruggekeken. In dat opzicht is tekenend dat RB 
met 25% ook een sterke basis heeft in de nieuwbouwwijk De Groote Wielen. RB is van 
mening dat het huidige kiezersaantal stabiel blijft. 

 
Ambities en problemen 
RB wil de voordelen en sterke kanten van een dorpse samenleving als Rosmalen ook terug laten 
komen in de andere delen van de gemeente. Dat betekent bouwen op het vrijwilligerswerk en een rijk 
verenigingsleven als sociale bindingscomponent. Het gemeentebestuur moeten daartoe faciliterend 
bijdragen aan een goede sociale samenhang binnen de wijk/buurt vanuit de begrippen nabijheid, 
toegankelijkheid en bereikbaarheid. Dat geldt niet alleen voor de fysieke kant maar ook in sociaal 
opzicht. Een goede sociale samenhang bevordert bovendien de veiligheid.  RB kijkt over de 
Rosmalense wijken heen. Als voorbeeld mag gelden het breed aangenomen amendement c.q. motie 
van RB bij het raadsvoorstel Boschveld. 
 
Samen met een paar andere partijen heeft RB een initiatiefvoorstel ingediend voor de hostels. Dat 
voorstel is niet behandeld omdat afspraken zijn gemaakt over een hernieuwd traject om draagvlak te 
creëren in de wijken. RB constateert met anderen dat de uitwerking van de destijds raadsbreed 
aangenomen randvoorwaarden tot problemen leidt. Met name de nu geldende wegingsfactoren leiden 
tot ongewenste uitkomsten. De stem van de bewoner moet daarin een zwaarder gewicht krijgen. Ook 
het gevolgde proces voelde niet goed. RB staat achter de actie om de bewoners nu ook daadwerkelijk 
te betrekken bij de aanwijzing van locaties. Maar de nu aangewezen locaties zijn besmet en om die 
reden eigenlijk niet meer reëel. Ook zou in de visie van RB nog eens goed gekeken moeten worden 
naar de huisvesting van de zwaarste categorie. Die kan in haar ogen beter een plaats krijgen op bijv. 
het terrein van Coudewater. Ook de omvang van de eenheden staat nog open. In principe moet 
financiering plaatsvinden vanuit de AWBZ. De gemeente moet daarin niet bijdragen. Wel kan de 
gemeente bijdragen in de randvoorwaardelijke sfeer. Het hostelbeleid is voor RB, mede gelet op de nu 
benoemde locatie in Hintham, mocht zij uitgenodigd worden voor collegeonderhandelingen, een zeer 
zwaar bespreekpunt. 
 
Wat betreft de Hekellaan is RB van mening dat primair ingezet moet worden op transferia. Met de 
voorziene parkeerplaatsen in het GZG is sprake van een overaanbod. Parkeren in het GZG krijgt voor 
RB een hogere prioriteit dan de Hekellaan. Tot heden heeft RB in de raad nog onvoldoende 
argumenten gehoord voor realisering van de garage Hekellaan maar ze staat open voor nieuwe 
argumenten en alternatieven. 
RB staat achter het GZG-masterplan vanwege het toeristische, recreatieve en economische belang. 
Dat daarbinnen een culturele drager is voorzien is begrijpelijk. Maar RB heeft wel moeite met de 
keuze voor de bibliotheek/stadsarchief. Zij is bang dat nieuwbouw van een centrale bibliotheek ten 
koste gaat van de voorzieningen in de wijken. Dat is voor RB onaanvaardbaar.  
 
Vestiging van SM’s in het museumkwartier valt voor RB onder de categorie te respecteren genomen 
besluiten. 
 
Met betrekking tot de noodzakelijke bezuinigingen wil RB zich onder andere richten op het maken van 
efficiencyslagen. Nadrukkelijk moet gekeken worden naar de efficiëntie van de ambtelijke organisatie. 
Ook kan gekeken worden naar zelf doen of uit besteden en meer regionaal werken (bijv. zoals de 



afvalstoffendienst nu al doet). Ambities moeten meer afgestemd worden op de schaal en de 
regiofunctie van de stad. Investeren wordt niet afgewezen maar ook hier kan gedacht worden aan 
temporiseren. In 2011 moet sprake zijn van een voorzichtig financieel beleid. Voor alles moet worden 
voorkomen dat nieuwe structurele verplichtingen worden aangegaan. Het is zaak om snel de kaders 
vast te leggen waarlangs gekomen wordt tot vermindering van uitgaven. Uitgangspunt dient daarbij 
tevens te zijn dat bestaande structuren door de bezuinigingen zoveel als mogelijk is in stand worden 
gelaten. Binnen de structuren zou de lat wat lager kunnen worden gelegd. 
 
Nog in deze periode moet gestart zijn met de realisering van het centrumplan voor Rosmalen. Ook 
dient Sprokkelbosch snel bij de Hooge Heide getrokken te worden. 
 
De functionele en onderhoudstechnische problemen van het Theater aan de Parade wordt onderkend. 
Van een grootschalig theater gaat een impuls uit naar het culturele en economische leven van de 
stad. Maar voordat beslist kan worden over investeren moet eerst de discussie gevoerd worden over 
wat we willen. En pas daarna over hoe, eventueel waar en wanneer. De realisering van het GZG-
masterplan heeft, rekening houdend met een krimpend budget, hogere prioriteit. Wellicht dat er voor 
de keuze stadsbibliotheek/theater een dubbelslag gemaakt kan worden. 
  
Nieuw college/collegeakkoord 
RB heeft in de afgelopen jaren als fractie een eigen koers gevaren. Alle voorstellen werden benaderd 
op basis van hun eigen merites. Er werd geen oppositie gevoerd om het oppositie-voeren. In haar 
ogen heeft RB zich daarmee consistent en constructief opgesteld. RB heeft in het verleden getoond 
bestuursverantwoordelijkheid te kunnen dragen. RB vindt dat een college moet steunen op een zo 
breed mogelijke basis maar dat 5 partijen wel het maximum is. Ook dient op voorhand geen partij 
uitgesloten te worden. Als RB zou worden uitgenodigd voor collegeonderhandelingen met de zittende 
partijen wil zij daar volwaardig in (kunnen) deelnemen. En als dan gekomen wordt tot een college is 
het vanuit een oogpunt van stabiliteit, continuïteit en draagvlak zaak om een goede relatie college-
coalitie binnen de beginselen van het duale stelsel tot stand te brengen. RB denkt samen met de nu 
zittende collegepartijen te kunnen bijdragen aan een gezond bestuur van de gemeente. Op zich zijn 
de hoofdlijnen van het huidige collegeprogramma nog actueel maar er zal wel sprake zijn van een 
andere klemtoon en andere accenten.  
 
Belangrijke bespreekpunten voor het collegeakkoord zijn: 

- Invulling bezuinigingen: strategie en tempo 

- Theater aan de Parade 

- Bereikbaarheid en parkeren incl GZG-masterplan 

- Vestiging hostels; uitwerking randvoorwaarden 

- Centrumplan Rosmalen 

- Werken aan de sociale samenhang in de wijken 
 


