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oudste stenen huis van 's-Hertogenbosch dat De Moriaan volgens de overlevering is, moeilijk vol te houden,
prachtig W-kantoor als het nadien is.
Onverdroten voert wethouder Van Beers
echter de stadstuinen aan, die zijn voorzien bij een aantal leegkomende grote
complexen als de vroegere pedagogische
academies Mariënburg, met in de toekomst een kantoorfunctie, en de Papenhulst (woonfunctie). Dergelijke oases
ziet wethouder Van Beers als een toegevoegde waarde.
Bij de voorgenomen restauratie van de
vestingwerken van de stad gaat het Van
Beers eveneens om 'meer dan alleen
maar zorgen dat het cement weer goed
komt te zitten en de boel niet inzakt'.
'Ook de vestingwerken moeten een toegevoegde waarde krijgen door het water
dat onlosmakelijk bij de stadswallen
hoort, terug te brengen en door ervoor
te zorgen dat je op bepaalde plekken
kunt lopen, niet alleen óp de vestingwerken maar ook buitenom (loopbruggen) waardoor je de vesting beter kunt

bekyen.'

Tot groot verdriet van de 'echte' monumentenliefhebber wil het terugbrengen
van het water langs de ve5tingmuren niet
zeggen dat de stadsgracht in oude luister
zal worden hersteld. De 'goot' op het dak
van de parkeergarage die bij het Vonk en
Vlamterrein is voorzien, is niet meer dan
een nepgracht. Maar ook niet minder,
haast wethouder Van Beers zich daaraan
toe te voegen. 'Waar wij voor kiezen is de
parkeergarage dieper aan te leggen. Door
water tegen de muur te zetten zul je de
vesting beter als zodanig ervaren. Als je
straks vanaf de Pettelaarsewegkijkt kom
je echt een vesting binnen. Dat kun je nu
niet zeggen.'
In zijn beleid richt wethouder Van Beers
zich niet alleen op het behoud van bestaande monumenten. 'We strekken
onze zorg ook uit naar gebouwen, die
een monument kunnen worden.' De
wethouder verwijst in dit verband naar
het onlangs gepubliceerde Monumenten Selectie Plan (MSP), een inventarisatie van gebouwen uit de periode 18501940die vroeg of laat de status van
(rijks)monumentverdienen. 'Met het
MSP beogen we dat ook op die gebouwen bescherming komt te liggen.'
Intussen wil Van Beers niet nalaten er
met nadruk ap te wijzen dat het niet

mag verwachten. Echter niet
in de vorm van een gesloten
'~anhattan-gevel'.Met verschil in geledingen, schuine
daken enz. moet het dorpse
karakter behouden blijven,
waarbij wij echter ook het
'gerafeld' beeld dat de
Dorpsstraat nu kent rustiger
dien maken, onder andere
door het aanbrengen van
een sober wegdek
De mst die er nu stedenbouwkundig noch architecton@ is, maet worden
temggebracht op een niveau
&t een dofpssti:aa't moet
zíjijn.Wok in deze planontwikkeling - met m e van
de hoek van de oude smederij van Fennings Zot en met
de boerderij van Buprs - staat
Van Beers synergie voor
en wel tussen 'het dorp dat
het was in 1930 en wat het
in zo20 zal zijn'.
Over synergie gesproken.
Van Beers: 'Daarom ben ik
zo blij met de combinatie
van stadsontwikkeling en
monumentenzorg, zoals ik
die nu in p o e e f d l e heb.'

goed zou zijn alleen 'historiserend' bezig te zijn. 'Dan
krijg je een slap aftreksel van
wat je werkelijk had. Het
gaat er om het goed wat je
hebt, ook al is het op dit moment nog geen monument,
te handhaven voor de toekomst.'
Wethouder Van Beers mag
dan geboren zijn in 's-Hertogenbosdi, hij is al zo'n 22
jaar Rosmalenaar, waar hij
tenslotte wethouder werd.
We zijn bij hem dan ook aan
het goede adres om het eens
over de eerder genoemde
Dorpsstraat te hebben.
Want, zo luidt de vraag, wat
valt daar nog te beschermen
als het dorpsgezicht onherstelbare averij heeft opgelopen door een lelijke, 'eigentijdse' (?) staalconstructie die
een gezellige winkelpassage
beoogt te zijn, door nieuwbouw tegen de oude Lambertuskerk aan te plakken en
een langgevelboerderij om te
'toveren' tot warenhuis met
stadsallure ('Multi House'!),
nota bene met een modegril
als 'penthouse' er bovenop???Rosmalen bleef dan
ook lang niet zo mooi bestaan als de
slogans tegen de annexatie wilden
doen geloven.
Wethouder Van Beers is zo eerlijk te
bekennen dat ook hij zijn twijfels
heeft bij de wijze waarop de zogeheten Vreeburgpassage zich verhoudt tot
de monumentale Lambertus. Om
onmiddellijk te vergoeilijken: 'Het is
gebeurd in de tijd dat Rosmalen
ineens die grote stap moest maken die
voor zijn toekomst nodig werd geacht.
Dat is geen verwijt naar mijn voorgangers. Het is echter wel duidelijk dat je
zoiets geen tweede keer mag doen. In
die zin heb ik ervan geleerd.'
Onverminderd enthousiast etaleert
wethouder Van Beers vervolgens zijn
visie op het centrum van Rosmalen.
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'Het is belangrijk voor Rosmalen dat
het centrum een plek is waar mensen
elkaar kunnen (blijven)ontmoeten.
De Dorpsstraat is het kloppend hart
van dat centrum. Als je de structuur
niet handhaaft, maak je iets kapot.
Maar je zult, met het oog op de voorziene woningproductie in 'De Grote
Wielen', moeten bouwen in en aan de
Dorpsstraat.' Maar, voegt hij daar
ogenblikkelijk aan toe, 'het specifieke
karakter van de Dorpsstraat moet worden behouden. Buiten lopen is een
kenmerk van een dorpscentrum. Daar
past geen overdekt winkelen zoals in
De Helftheuvel, hoe mooi dat winkelcentrum op zich ook is geworden.
Maar de Dorpsstraat zal wel alle voorzieningen moeten hebben die je ervan
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