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Rosmalens Belang: thuis in joúw omgeving! 

Rosmalens Belang is een niet-gebonden groepering die zonder last en ruggespraak met 
landelijke politieke partijen kan opereren en direct kan inspelen op de lokale behoefte van 
haar inwoners. Dus los van politieke landelijke partijbelangen. 
 
Doelstelling 
Het is onze politieke doelstelling om binnen het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch 
zoveel mogelijk invloed te verwerven om de belangen van alle wijken in de gemeente en die 
van Rosmalen, Hintham, Groote Wielen, Maliskamp, Kruisstraat en Empel en haar inwoners 
in het bijzonder, in al zijn facetten te behartigen én te verbeteren. 
 
Visie 

Rosmalens Belang vindt zijn oorsprong in Rosmalen, en weet dus als geen ander wat het 
betekent om als samenleving een eigen identiteit, eigen sfeer, eigen faciliteiten, eigen 
verworvenheden en eigen verantwoordelijkheden te willen behouden en verder uit te 
bouwen. Zonder de belangen van het grotere geheel uit het oog te verliezen, pleiten wij voor 
adequate voorzieningen op wijkniveau. Vanuit het vertrekpunt: “decentraal tenzij….”, zal 

het onderscheid wijkbelang versus overstijgend (gemeentelijk) belang telkens zorgvuldig 
worden gewogen. 
 
Onze kernwaarden: bereikbaarheid, toegankelijkheid en nabijheid van voorzieningen -  

zowel fysiek als sociaal – staan centraal. Waarbij efficiëntie niet alleen het uitgangspunt mag 
zijn, maar juist ook maatwerk en dienstbaarheid richting de inwoners. Wijken als bijvoorbeeld 
Hintham, Maliskamp, Kruisstraat en de Groote Wielen hebben ieder hun eigen dynamiek. 
Maatwerk op alle beleidsterreinen voor elke woonkern is noodzakelijk. Het wijkgericht 
werken staat dan ook hoog op onze agenda. Dit uitgangspunt maakt het mogelijk om als 
‘Rosmalens Belang’ ook op te komen voor de belangen van andere woonkernen in onze 
gemeente. 
 
Resultaten 
Met deze visie en houding heeft Rosmalens Belang de afgelopen jaren bijgedragen aan veel 
positieve ontwikkelingen, zoals ondermeer: 
- een functioneel en kwalitatief hoogstaand sociaal cultureel centrum (Perron 3); 
- goede sociale voorzieningen en een rechtvaardig minimabeleid met activering als doel; 
- goede sport- en onderwijsvoorzieningen (o.a. OJC Turnen en v.v. OJC Rosmalen); 
- woningbouw in allerlei variëteiten (Groote Wielen); 
- veilige fietsverbindingen tussen de wijken, naar de scholen en het centrum; 
- behoud van culturele voorzieningen en gemeentelijke dienstverlening in Empel en 
 Rosmalen; 
- verbeteringen van de openbare ruimte in de directe woonomgeving (opkrikken onderhouds- 

niveau); 
- verbeteringen in de zorg- en woonvoorzieningen van met name ouderen en mensen met 

een beperking  
 
Veel van de bovenstaande goede ontwikkelingen kunnen en moeten de komende jaren door-
gaan. Voor de aankomende periode hebben we ook een aantal onderwerpen op een rijtje 
gezet waar onze speciale aandacht naar uit zal gaan. Onze speerpunten voor de nieuwe 
raadsperiode staan op de volgende pagina’s nader omschreven. 
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Speerpunten 
 
1. Stop de verloedering van het centrum van Rosmalen; doorpakken met de 
 centrumplanontwikkeling 
 
De verloedering van het centrum van Rosmalen is velen een doorn in het oog. Hieraan moet 
een halt worden toegeroepen. Doortastend handelen vanuit een actieve regierol is geboden. 
Het voorzieningenniveau voor een gemeenschap van 40.000 inwoners dient op een 
aanvaardbaar peil gebracht te worden. Het Centrumplan van september 2009 moet daarom 
voortvarend ter hand worden genomen. Rosmalen verdient een aantrekkelijk, sfeervol én 
compleet winkelhart.  
 
2.  Geen gedonder in de woonomgeving: veiligheid en leefbaarheid is het devies 

 
Verbetering van de fysieke veiligheid vormt een van de pijlers van ons beleid. Wij willen dat 
de gemeente door een integrale en duurzame aanpak de criminaliteit en overlast in alle 
facetten terugdringt. Ook jongeren hebben recht op het gebruik van de openbare ruimte. 
Maar tegen misbruik hiervan dient hard te worden opgetreden. Inzet van straatjeugdwerkers 
in van cruciaal belang in de aanpak van overlast van hangjongeren. Zowel in preventieve als 
repressieve zin. Meer cameratoezicht om openbare gebieden veiliger te maken is 
acceptabel. Daarnaast moet ook de verkeersveiligheid worden verhoogd. Door 
voorzieningen te treffen op plaatsen waar die veiligheid onder druk staat. Maar ook door 
verscherpte handhaving van regels.  
 
3. Doorontwikkeling van het wijkgericht werken 
 
Het wijkgericht werken staat bij ons hoog op de agenda. Bewoners, gemeente en 
professionals werken nauw samen bij het verbeteren van de leefbaarheid en de verdere 
ontwikkeling van hun wijk. Wij willen extra investeren in het wijkgericht werken zodat samen 
met de bewoners geformuleerde wijkspeerpunten ook tot uitvoering kunnen worden ge-
bracht. Want samen maken we de wijk, onze buurt.  
 
4. Oost-west verbinding 

 
De ontsluiting (ook met de auto) van de wijken verdient bij de uitwerking van de koersnota 
“Hoofdinfrastructuur ’s-Hertogenbosch” extra aandacht. Dit geldt zeker voor de bereikbaar-
heid van Rosmalen als geheel, zowel met betrekking tot de aansluiting op de A2 en de A59 
als de relatie tussen de west- en oostzijde van de A2. 
 
5.  Empel 

 
Ingeklemd tussen de A2 en het nieuwe kanaal komt Empel straks min of meer geïsoleerd te 
liggen. Wij vragen aandacht voor het behoud van noodzakelijke basisvoorzieningen en de 
verkeersontsluiting van Empel. 
 
6.  Iedereen doet mee 

 
Het is van groot belang dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk aan de 
maatschappij kunnen deelnemen. Wij zijn voorstander van het zogenaamde inclusiefbeleid, 
hetgeen inhoudt dat er voor mensen met een beperking zo weinig mogelijk exclusieve 
voorzieningen behoeven te worden getroffen.  
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Activiteiten die gericht zijn op emancipatie en participatie van mensen met een beperking 
verdienen gemeentelijke ondersteuning. 
 
7. De vereniging en de vrijwilliger centraal 

 
Verenigingen vormen hét bindmiddel in onze hedendaagse samenleving. Zij zorgen voor 
ontspanning, integratie en educatie; kortom vormen een zinvolle invulling van onze vrije tijd. 
Tevens kunnen zij een brug vormen naar andere sociaal maatschappelijke terreinen zoals 
kinderopvang, jeugdhulpverlening, participatie van mensen met een beperking en ouderen. 
Daarbij is men veelal bijna volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Daartoe dienen 
zij zo veel mogelijk te worden gefaciliteerd, zowel op vereniging- als vrijwilligersniveau. 
 
8. Sprokkelbosch: groen en open 
 
Geen woningbouw in het Sprokkelbosch. Het Sprokkelbosch maakt deel uit van het 
waardevolle natuurgebied Hooge Heide. Het behoud en de versterking van het 
karakteristieke kampenlandschap staan wat ons betreft centraal. Toekomstige recreatieve 
voorzieningen in dit gebied dienen kleinschalig te zijn zoals wandelen en fietsen.  
 
9. Hostel Hintham 

 
In het kader van beschermd wonen voor dak- en thuisloze mensen met een dubbele 
diagnose zetten wij niet alleen in op de hostelformule. Wij willen naast de hostelformule ook 
andere gangbare formules, zoals bijvoorbeeld Skaeve Huse en Domushuizen, hanteren. Wij 
kiezen voor vestiging op zogenaamde prikkelarme locaties. Denk daarbij aan in de periferie 
gelegen groene rustige oases zoals Coudewater en aan de rand van de woonwijk. Vestiging 
van een hostel midden in een bestaande woonwijk zonder draagvlak vanuit de omgeving is 
voor ons geen optie. 
 
10. Sluiting van Milieustation Kruisstraat dient ongedaan te worden gemaakt 
 
Milieustation Kruisstraat gaat dicht. Althans dat heeft men besloten. Een besluit dat moet 
worden teruggedraaid! Het is een belangrijke en bereikbare voorziening voor alle inwoners 
van Rosmalen en inwoners van regiogemeenten waar onze afvalstoffendienst actief is. 
Daarom zien wij wél kansen voor een goed functionerend milieustation op de Kruisstraat 
naast het centrale milieustation op Treurenburg. Eventueel kan verdere samenwerking 
worden gezocht met regiogemeenten. 
 
 
 
Rosmalens Belang is thuis in joúw omgeving 

Rosmalens Belang is een lokale partij. Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder 
vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de wijken en 
haar bewoners. Rosmalens Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met 
beide benen in het sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait. 
Rosmalens Belang: thuis in joúw omgeving! 
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1. Algemeen bestuur en veiligheid 
 
 

1. Rosmalens Belang is bereid, in vervolg op het verleden, om bestuurlijke verant-
woordelijkheid op zich te nemen. Eventueel in samenwerking met alle daarvoor in 
aanmerking komende democratische politieke partijen. 

 
2. De door Rosmalens Belang te leveren vertegenwoordiging in het College van 

Burgemeester en Wethouders zal de doelstellingen van onze partij dienen te 
onderschrijven. 

 
3. Het dualistisch stelsel heeft geleid tot een verschuiving van de bestuursbevoegd-

heden. Rosmalens Belang staat open voor vernieuwende manieren om te komen tot 
verbetering van beeld- en meningsvorming zowel bij de inwoners als bij de eigen 
organisatie. Het is van belang dat zo veel mogelijk inwoners meepraten en zich 
betrokken voelen bij gemeentelijke plannen en zo te komen tot een maximale burger-
participatie.  

 
4. In een dienstverlenende organisatie zoals onze gemeente zijn de medewerkers een 

heel belangrijke schakel om de bestuurlijke beleidsdoelen voor de burgers en 
bedrijven tot zichtbare resultaten te brengen. De aan verandering onderhevige 
politieke en maatschappelijke omgeving vraagt van organisatie en medewerkers dat 
zij (proactief) in kunnen spelen op de belangen van de inwoners en kunnen 
meebewegen. Het blijven investeren in organisatie en medewerkers is noodzakelijk 
voor goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers. Een in omvang en 
samenstelling daadkrachtig, flexibel, integer en transparant ambtenarenapparaat is 
daarbij het uitgangspunt. 

 
5. Aandacht voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering binnen het ambtenarenapparaat is 

een continu proces. Enerzijds ten behoeve van de ontwikkeling van de organisatie en 
anderzijds omdat de eisen vanuit externen (dienstverlening aan burgers, instellingen, 
bedrijven en de rijksoverheid) steeds hoger worden. Daarnaast wordt de gemeente 
door de wetgever gedwongen tot strakkere termijnbewaking (Wet Dwangsom) en het 
verlenen van een integrale vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning (Wet 
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). 

 
6. Openbare orde en veiligheid voor alle inwoners. Verhogen van het gevoel van 

veiligheid voor alle burgers, en terugdringen van de criminaliteit. Een “lik op 
stukbeleid“ en geen “gedoogbeleid” daar waar het gaat om de verstoring van de 
openbare orde. Niet alleen repressief maar vooral ook preventief. Inzet van alle 
mogelijke middelen (cameratoezicht) om dit te bereiken en vallend binnen de 
bestaande wetgeving is wat ons betreft geoorloofd en noodzakelijk. Overlast van wie 
dan ook, dient bij de wortel te worden aangepakt. De regie hiervan wordt uitdrukkelijk 
bij het college neergelegd.  

 
7. Buurtbeheerprojecten in het kader van preventie en sociale veiligheid dienen sterk te 

worden gestimuleerd. Een wijkgerichte aanpak dient daarbij voorop te staan. 
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8. Rosmalens Belang ziet graag een lokale samenleving waarin mensen zich veilig 

voelen, samen met de gemeente en instellingen, betrokken zijn bij hun omgeving en 
een bijdrage leveren aan leefbaarheid en (sociale) veiligheid. Dit aspect kan tot 
uitdrukking komen in de manier waarop de gemeente burgers bij het thema  
leefbaarheid en veiligheid betrekt: o.a. door doorontwikkeling van het wijkgericht 
werken en een actieve invulling van de regierol van de gemeente. 

 
9. Om de effectiviteit en efficiency van de aanpak van criminaliteit te vergroten, zal de 

regionale samenwerking op het terrein van integrale veiligheid verder geïntensiveerd 
moeten worden. 

 
10. De regionalisering van de brandweer zorgt voor voordelen op het gebied van 

efficiency, effectiviteit, kwaliteit en continuïteit. Uiteraard dienen er op gemeentelijk 
niveau adequate plannen te liggen: zowel op totaal gemeentelijk als wijkniveau. De 
veiligheidsvoorziening voor de individuele burger staat daarbij voorop. Inzet hierbij 
van vrijwilligers is onmisbaar. Dit ter versterking van de plaatselijke en regionale 
structuur en om de kwaliteit op een niveau te houden waarop het behoort. Aandacht 
voor de lokale opkomsttijden en het multidisciplinair oefenen, dient een continu 
proces te zijn. 

 
11. Verbetering van de fysieke veiligheid vormt een van de pijlers van ons beleid. Wij 

willen dat de gemeente door een integrale en duurzame aanpak de criminaliteit en 
overlast in alle facetten terugdringt. Ook jongeren hebben recht op het gebruik van de 
openbare ruimte. Maar tegen misbruik hiervan dient hard te worden opgetreden.  
Inzet van straatjeugdwerkers in van cruciaal belang in de aanpak van overlast van 
hangjongeren. Zowel in preventieve als repressieve zin. Meer cameratoezicht om 
openbare gebieden veiliger te maken is acceptabel. Daarnaast moet ook de 
verkeersveiligheid worden verhoogd. Door voorzieningen te treffen op plaatsen waar 
die veiligheid onder druk staat. Maar ook door verscherpte handhaving van regels. 
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2. Verkeer en vervoer 
 
 
1. Verkeer en vervoer binnen de gemeente is onlosmakelijk verbonden met de 

voorzieningen die men op wijkniveau heeft getroffen. Primair dient de aandacht te 
liggen op verkeersveiligheid: daar waar mogelijk en wenselijk, dienen verkeersvertra-
gende zones ingevoerd én gehandhaafd te worden.  

 
2. Extra aandacht dient te worden gegeven aan verkeersveilige schoolroutes en 

voorzieningen in de omgeving van scholen, speelplaatsen en sportaccommodaties. 
 
3. Rosmalens Belang is voor stimulering van het fietsgebruik en streeft naar een net van 

comfortabele en veilige fietsverbindingen.  
 
4. Wij maken ons sterk voor de inzet en bereikbaarheid van goedkoop hoogwaardig 

openbaar vervoer in álle wijken en de voortzetting van het transferiabeleid. 
Realisering van een (tijdelijk) transferium op het grondgebied van Rosmalen tijdens 
de aanleg van de Zuid-Willemsvaart zien wij als een optie om te komen tot minder 
Oost-West verkeer. 

 
5. De ontsluiting (ook met de auto) van de wijken verdient bij de uitwerking van de 

koersnota “Hoofdinfrastructuur ’s-Hertogenbosch” extra aandacht. Dit geldt zeker 
voor de bereikbaarheid van Rosmalen als geheel, zowel met betrekking tot de 
aansluiting op de A2 en de A59 als de relatie tussen de west- en oostzijde van de A2.  

 
6. Ingeklemd tussen de A2 en het nieuwe kanaal komt Empel straks min of meer 

geïsoleerd te liggen. Wij vragen aandacht voor het behoud van noodzakelijke 
basisvoorzieningen en de ontsluiting van Empel. 

 
7. Wij vinden dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen op de vraag of de Groote 

Wielen via de zogenaamde oostelijke ontsluitingsweg moet en kan worden ontsloten 
door middel van een aansluiting op de A59 ter hoogte van het Autotron Rosmalen. 
Ontsluiting van de Groote Wielen via deze oostelijke ontsluitingsweg mag / kan niet 
direct door de woonkern van het buurtschap Kruisstraat plaats vinden. Randvoor-
waarde voor aanleg van deze oostelijke ontsluitingsweg dient het verkeersluw worden 
van buurtschap Kruisstraat. 
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3. Economische Zaken en werkgelegenheid 

 
 
1. De verloedering van het centrum van Rosmalen is velen een doorn in het oog. 

Hieraan moet een halt worden toegeroepen. Doortastend handelen vanuit een 
actieve regierol is geboden. Het voorzieningenniveau voor een gemeenschap van 
40.000 inwoners dient op een aanvaardbaar peil gebracht te worden. Het (jongste) 
Centrumplan moet daarom voortvarend ter hand worden genomen. Rosmalen 
verdient een aantrekkelijk, sfeervol én compleet winkelhart.  

 
2. Natuurlijk streeft elke gemeente in Nederland naar behoud en (door)ontwikkeling van 

werkgelegenheid en economische activiteiten. Onze gemeente is daarop geen 
uitzondering. Regionale samenwerking wordt ook vanuit de economie echter steeds 
belangrijker. Afstemming van beleid zowel binnen de B5 als met de nabije regio’s 
(o.a. Waalbosch) is absolute noodzaak. 

 
3. Wij blijven inzetten op het peilen van de (nieuwe) behoefte van bedrijven en 

ondernemers, om - daar waar mogelijk - gepaste maatregelen te kunnen treffen. De 
input van verschillende bedrijven met hun bedrijfstakken van klein naar groot, is 
hierbij van essentieel belang, omdat te verwachten is dat zij ook verschillende 
wensen hebben en dus om een eigen aanpak vragen. 

 
4. De gemeente dient in zijn vestigingsbeleid vooral goed voorwaardenscheppend 

beleid te formuleren. En te zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan, zoals 
bereikbaarheid, ICT-netwerk, flexibele vestigingsvoorwaarden en bestemmings-
plannen, optimale inzet van het ambtenarenapparaat en geen starre regelgeving. 

 
5. Bestaande winkelcentra dienen ruimte te krijgen om aan de veranderde behoefte van  

winkelend publiek en ondernemers te voldoen. Door uitbreiding dan wel revitalisering. 
Wij zien mogelijkheden om de winkelcentra in de Molenhoek en Hintham te 
upgraden.  

 
6. Bij bouwmarkten en tuincentra dient er een (assortiments-)grens getrokken te 

worden, teneinde de fijnmazige winkelstructuur en de diversiteit van het winkel-
aanbod in de winkelcentra in stand te houden. Er mag geen sprake zijn van 
oneigenlijke assortimentsverbreding “ten koste van”. Branchevervaging moet worden 
tegengegaan. 
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4. Onderwijs, vorming en educatie 
 
 
1. Goede onderwijsvorming en -huisvesting in een eigen vertrouwde woonomgeving is 

een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van onze inwoners tot 
volwaardige bewoners van onze gemeente.  

 
2. Omdat zorginstellingen, woningcorporaties en schoolbesturen zich steeds meer 

profileren als maatschappelijk partner, zijn er ongetwijfeld mogelijkheden om op een 
vernieuwende wijze adequate voorzieningen te realiseren. Een open houding voor 
nieuwe en eigentijdse oplossingen op het gebied van (gemeenschaps)voorzieningen 
en accommodaties is een must. 

 
3. Goed onderwijs is breed toegankelijk onderwijs met een goede aansluiting op 

vervolgopleidingen. Rosmalens Belang vindt dat scholen en schoolbesturen intensief 
moeten samenwerken met andere (overheids)instanties, die tot taak hebben om 
jongeren die extra zorg nodig hebben van goede hulp en begeleiding te voorzien.  

 
4. De gemeente dient hierin de regie te nemen om samenhang aan te brengen in het 

stelsel van hulp- en zorgorganisaties. Een regierol die in de visie van Rosmalens 
Belang essentieel is om een goede samenwerking tussen uitvoerende instanties te 
waarborgen. 

 
5. Mensen met een beperking dienen zoveel mogelijk aan het reguliere onderwijs deel 

te kunnen nemen. De gemeente zal in deze voorwaardenscheppend dienen te zijn.  
 
6. Een duidelijke verantwoordelijkheid voor wat betreft het voorkomen en bestrijden van 

schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten ligt bij de ouders. Kerntaak van de 
gemeente op dit terrein van het onderwijs blijft het handhaven van de leerplicht en het 
voorkomen van voortijdig schoolverlaten. 

 
7. Door maatschappelijke ontwikkelingen neemt de druk op gezinnen en jongeren 

voortdurend toe. Daarom moet er via de Centra voor Jeugd- en Gezin (CJG) integraal 
extra aandacht worden besteed aan het onderkennen en ondersteunen van 
risicokinderen en risicogezinnen. Een decentrale wijkgerichte aanpak dient daarbij het 
vertrekpunt te zijn. 
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5. Cultuur en sport 
 
1. De gemeentelijke overheid dient goede voorwaarden te creëren voor een adequaat 

cultureel klimaat, waarbij met name wordt gewezen op de rol van de amateurkunst. 
Het verstrekken van subsidies dient aan transparante voorwaarden te zijn verbonden, 
en te geschieden binnen evenwichtige financiële kaders. Samenwerking tussen 
kunstinstellingen en commerciële partners dient te worden bevorderd. 

 
2. Sport neemt in onze maatschappij een belangrijke plaats in. Naast het plezier en de 

ontspanning die sport biedt, kan sport motiveren om te presteren en jezelf te 
ontwikkelen. Sport bevordert een gezonde leefstijl, voorkomt ziekte, verhoogt de 
arbeidsproductiviteit en de leerprestaties. Sport helpt bij de maatschappelijke 
participatie van doelgroepen en individuen, het draagt bij aan de sociale samenhang 
en geeft een zinvolle invulling aan vrije tijd. Met andere woorden: de toegevoegde 
waarde van sport is tastbaar op nagenoeg alle terreinen die maatschappelijk van 
belang zijn. Wij zijn blij dat de Sport Alliantie Rosmalen van de grond is gekomen en 
zodoende een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke doelstellingen. Inzet van 
kunstgras is voor Rosmalens Belang een van de middelen om buitensportaccommo-
daties meer multifunctioneel te maken. 

 
3. Het is nu zaak om door te pakken en verder te investeren in combinaties van sport-

voorzieningen en onderwijsactiviteiten zodat de sportdeelname van zowel autochtone 
als allochtone jongeren wordt vergroot. Verenigingen en scholen kunnen zodoende 
hun bijdrage leveren aan de jeugdparticipatiedoelstelling. Maar ook sociaal zwakkere 
groepen, gehandicapten, chronisch zieken en ouderen moeten de kans krijgen om via 
de sport uit een min of meer sociaal isolement te komen. 

 
4. Verenigingen vormen hét bindmiddel in onze hedendaagse samenleving. Zij zorgen 

voor ontspanning, integratie en educatie;  kortom vormen een zinvolle invulling van 
onze vrije tijd. Daarbij is men veelal bijna volledig afhankelijk van de inzet van 
vrijwilligers. Daartoe dienen zij zo veel mogelijk te worden gefaciliteerd, zowel op 
vereniging- als vrijwilligersniveau. 

 
5. Combibad Kwekkelstijn is toe aan een upgrading. Nadere studie en onderzoek naar 

de functionaliteit en capaciteit van het zwembad is noodzakelijk, zodat passende 
maatregelen getroffen kunnen worden. 

 
6. Het Gilde Sint Catharina - Sint Joris en de Heemkundekring Rosmalen zijn uitingen 

en hoeders van de Rosmalense cultuurhistorie. Zij hebben recht op een passende, 
representatieve en toereikende huisvesting. 
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6. Sociale voorzieningen, maatschappelijke 
aangelegenheden en volksgezondheid 

 
1. Binnen zijn lokale taakstelling op het gebied van bijstandsuitkeringen en aanvullende 

voorzieningen, dient de overheid vooral een stimulerende rol te spelen, om de 
betrokken burger weer aan het arbeidsproces deel te laten nemen. Voor diegenen die 
langdurig of definitief geen rol meer op de arbeidsmarkt kunnen spelen, dienen 
initiatieven te worden genomen om de maatschappelijke participatie te bevorderen. 
Mede ter voorkoming van een sociaal isolement en zonder daarbij voorbij te gaan aan 
eenieders individuele verantwoordelijkheid. 

 
2. Er komen nog steeds signalen dat de kwaliteit van kinderopvang een dalende 

tendens vertoont. Versterking van het toezicht (GGD) en handhaving (gemeente) van 
de Wet Kinderopvang is noodzakelijk.  

 
3. Jongeren vragen én verdienen aandacht. Waarbij voor wat betreft opvoeding en 

gedrag primair de ouders of verzorgers verantwoordelijk zijn, en scholen en 
verenigingen een aanvullende rol kunnen spelen. 

 
4. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventief jeugdbeleid. Aandacht dient te 

worden besteed aan een gestructureerde opzet van jeugdhulpverlening, gericht op 
het voorkomen en vroegtijdig herkennen van problemen. In dit kader is er tevens een 
rol weggelegd voor politie, justitie en betrokken gemeentelijke instanties. Het Centrum 
voor Jeugd en Gezin speelt hierbij een cruciale rol. Bestaande lokale succesvolle 
jongerenprojecten dienen voluit te worden gesteund, en geïntroduceerd in wijken 
waar dat wenselijk is. 

 
5. De vergrijzing van onze inwoners zal in de komende jaren alleen maar toenemen. 

Een samenhangend beleid voor deze doelgroep op het gebied van wonen, welzijn, 
zorg en dienstverlening is dan ook vereist. Via het pilot project Rosmalen PRO is in 
de afgelopen jaren een goede gestructureerde opzet van de grond gekomen. In de 
komende jaren zal de nadruk moeten liggen op implementatie van de uitkomsten in 
het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan in de andere wijken van de 
gemeente. In dit kader wijzen wij nadrukkelijk op een snelle realisatie van een 
sluitend zorgnetwerk. 

 
6. Het is van groot belang dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk aan 

de maatschappij kunnen deelnemen. Wij zijn voorstander van het zogenaamde 
inclusiefbeleid, hetgeen inhoudt dat er voor mensen met een beperking zo weinig 
mogelijk exclusieve voorzieningen behoeven te worden getroffen. Activiteiten die 
gericht zijn op emancipatie en participatie van mensen met een beperking verdienen 
gemeentelijke ondersteuning. 

 
7. De basis voor een gezonde leefstijl wordt al op jonge leeftijd gelegd. Het is daarom 

belangrijk dat er veel aandacht is voor jeugd van 0-23 jaar, zowel in repressief als 
preventief opzicht. Wij vinden het belangrijk dat de zelfredzaamheid van onze burgers 
en hun actieve deelname aan de samenleving wordt bevorderd. Daarom moet de 
gemeente voldoende, goed bereikbare, multifunctionele eerstelijns gezondheids- en 
welzijnsvoorzieningen voor alle levensfases faciliteren. Daar hoort een evenwichtige 
spreiding van loketfuncties over de wijken bij. 
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8. De gevaren van hoogspanningsleidingen voor de volksgezondheid zijn tot op heden 
niet eenduidig en helder. Rosmalens Belang neemt geen risico met de mogelijke 
gevaren voor de volksgezondheid. Landelijk en gemeentelijk beleid is er op gericht 
om meer gebruik te maken van elektriciteit. Het stimuleren van het gebruik van 
elektrische vervoersmiddelen heeft onze steun. Gemeentelijk beleid mag echter geen 
gevaar voor de volksgezondheid tot gevolg hebben. Indien blijkt dat het stimuleren 
van elektronisch vervoer tot gevolg heeft dat de capaciteit van het huidige aanwezige 
hoogspanningsleidingnetwerk te gering is, zal overwogen moeten worden of de 
hoogspanningsleidingen niet ondergronds geplaatst moeten worden, dit in overleg 
met de beheerder van het leidingnetwerk Tennet. 
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7. Milieu en natuur 
 
 
1. Verdere invulling van de ecologische structuur is van belang voor het behoud en de 

versterking van biodiversiteit uit het natuur- en landschapsbeleid. De cultuur-
historische, landschappelijke en recreatieve waarden moeten we behouden en waar 
mogelijk versterken. Een gebied dat voor versterking in aanmerking komt is het 
Sprokkelbosch. Dit in nauwe samenhang met de ontwikkeling van het hele gebied 
van de Hooge Heide. 

 
2. Met ecologische verbindingszones worden tevens belangrijke waterdoelen ingevuld, 

namelijk waterkwaliteit en waterberging. Ook willen we economische ontwikkeling in 
het buitengebied versterken. Dit draagt positief bij aan de leefbaarheid van de 
(buiten)wijken. Een voortvarende en haalbare aanpak willen we bereiken door het 
beleid nadrukkelijk samen met andere partijen en individuele bewoners vorm te 
geven. Daarbij zoeken we samenhang tussen beleidsterreinen. 

 
3. Een goede en prettige leefomgeving vraagt om een goed beheer van openbare 

ruimten. In samenspraak tussen wijkbeheer, wijkraden en inwoners kunnen afspraken 
worden gemaakt over groenbeheer in wijken en straten. Schoonmaken- én houden is 
primair een taak van de lokale overheid, waarbij tevens werkgelegenheidsprojecten 
een rol kunnen spelen. 

 
4. Het afvalstoffenbeleid van de gemeente dient zich te richten op vermindering én 

scheiding van afval. De afvalstoffenheffing dient in principe kostendekkend te zijn. 
Milieustations die voorzien in de mogelijkheid voor de burger om afval op een goede 
wijze en binnen redelijke afstand aan te bieden, dienen goed bereikbaar te zijn. De 
sluiting van milieustation Kruisstraat dient te worden heroverwogen. 

 
5. In 2050 wil ’s-Hertogenbosch een klimaatneutrale gemeente zijn. Dus ook het wonen 

en werken in de gemeente mag dan geen nadelige invloed meer hebben op het 
klimaat. Een ambitieuze doelstelling die van de inwoners, de ondernemers, maar ook 
van de gemeente zelf de nodige inspanningen vraagt. Rosmalens Belang staat 
vierkant achter dit streven. Zij vraagt niet alleen iets aan haar inwoners, maar wil ook 
dat de gemeente alle burgers daarbij ondersteunt. Financieel in de vorm van 
subsidies en via doelgericht advies, zodat de inwoners hun financiële inspanningen 
gecompenseerd zien door lagere lasten 

 
6. Landbouw ontwikkeling gebieden (LOG): in het buitengebied van onze gemeente is in 
 overleg met de provincie een gebied aangewezen als specifiek landbouwgebied. 
 Ongewenste ontwikkelingen zoals het plaatsen van megastallen in (de directe 
 omgeving van) woonkernen dient te worden vermeden. 
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8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
 
 
1. In het kader van de ruimtelijke ordening dient er een actuele integrale ruimtelijke visie 

te worden geformuleerd op het gebied van ruimtelijke economische structuur, ruimte 
voor bedrijvenlocaties, wonen voor alle burgers, infrastructuur, water en recreatie. 
Met daaraan gekoppeld eventuele wijzigingen in structuur- en bestemmingsplannen. 
Goed en gestructureerd overleg met het bedrijfsleven is een must. Waarbij tevens 
gekeken moet worden naar eventuele herstructurering en revitalisering van 
bestaande bedrijventerreinen 

 
2. Rosmalens Belang is van mening dat bij toekomstige woningbouw nadrukkelijk 

gekeken moet worden naar plaatselijke behoefte en de wensen van de bewoners. 
Met name starterwoningen, seniorenvoorzieningen (levensloop bestendige 
woningen), alsmede sociale huur- en koopwoningen dienen extra aandacht te krijgen.  

 
3. Een prettig leefklimaat in de eigen woonomgeving, met voldoende groen en 

ontspanningsmogelijkheden is een eerste vereiste. Bij de realisatie van nieuwe 
projecten en de inbreiding in bestaande locaties, dient dit nadrukkelijk te worden 
meegewogen. 

 
4. Geen woningbouw in het Sprokkelbosch. Het Sprokkelbosch maakt deel uit van het 

waardevolle natuurgebied Hooge Heide. Het behoud en de versterking van het karak-
teristieke kampenlandschap staan wat ons betreft centraal. Toekomstige recreatieve 
voorzieningen in dit gebied dienen kleinschalig te zijn zoals wandelen en fietsen.  

 
5. Voor wat betreft bestemmingsplannen is Rosmalens Belang van mening dat ze 

actueel dienen te zijn, en daarop periodiek moet worden getoetst. Tevens dienen 
bestemmingsplannen flexibel te zijn, zodat aanpassingen op basis van voort-
schrijdend inzicht snel en adequaat kunnen worden aangepast. Regelgeving dient tot 
het noodzakelijke te worden beperkt, en mag geen opzichzelfstaand uitgangspunt 
worden. 

 
6. In het kader van beschermd wonen voor dak- en thuisloze mensen met een dubbele 

diagnose zetten wij niet alleen in op de hostelformule. Wij willen naast de 
hostelformule ook andere gangbare formules, zoals bijvoorbeeld Skaeve Huse en 
Domushuizen, hanteren. Wij kiezen voor vestiging op zogenaamde prikkelarme 
locaties. Denk aan in de periferie gelegen groene rustige oases zoals Coudewater en 
aan de rand van de woonwijk. Vestiging van een hostel midden in een bestaande 
woonwijk zonder draagvlak vanuit de omgeving is voor ons geen optie. 
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9. Financiën 
 
 
1. Het is in tijden van recessie belangrijk dat de lokale overheid blijft investeren. Zeker in 

zorg, infrastructuur (incl. woningbouw), onderwijs en duurzaamheidmaatregelen die 
op de lange termijn onze maatschappij versterken. Ook de inkomenspositie van onze 
inwoners dient te worden beschermd. De randvoorwaarde daarbij is een sluitende 
begroting. 

 
2. Rosmalens Belang is van mening dat een verantwoord financieel beleid de basis 

vormt voor een goed gemeentelijk totaalbeleid. Uitgangspunten hierbij zijn behalve 
een sluitende begroting, een goede meerjarenplanning en toegankelijke tussentijdse 
evaluaties. Met name grotere projecten dienen periodiek op hun status te worden 
getoetst voor wat betreft voortgang en beheersing van budget. 

 
3. Ruimte voor nieuw beleid dient in principe te worden gefinancierd uit besparingen. 

Incidentele investeringen die mogelijk kunnen worden gefinancierd uit de (extra) 
Essent-gelden, dienen ook exploitatietechnisch kostendekkend te blijven. Er dient 
nadrukkelijk naar gestreefd te worden om de lokale belastingen en leges zo laag 
mogelijk te houden.  

 
4. Toezicht op het financiële beleid en de rechtmatigheid in de uitvoering is een 

belangrijke taak van de gemeenteraad. Ondersteuning van een onafhankelijke 
rekenkamer is daarbij onontbeerlijk. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de ledenvergadering van Rosmalens Belang op 8 december 2009 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen of reacties? Mail naar: info@rosmalensbelang.nl 


