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Vragen en twiifels over
komstazc in Autotron

r De Éventronhal op het Autotron waar de asielzoekers waarschiinliik een plaats kriigen. foto Otaf Smit

door Jos van de Ven

RoSMALEN. De opbouw van de
bêurs Jacht en Buitenleven in het
Autotron vêrloopt in alle rust. De
opwinding is nauweliiks groter
dan het grote groene terrein bui-
ten. De Spykerhal wordt ingericht,
zo'n viiftig meter verderop staat
de immense hal Eventron: regên-
tig meter lan& 45 meter breed en
een gebruiksoppervlakte van
bilna 3.500 vierkánte meter.

Eventron staat er leeg en verlaten
bij. Aan de agenda op de website
van het Autotron te zieq zou dat
ook de komende maand€n het ge-
val zijn. Maar dat wil niet zeggen
dat het hier zo rustig blijft. Er
wordt gesproken over de komst
van een tijdeliik azc. Deze hal is
immers groot én leeg genoeg om
onderdak te kunnen bieden aan
maximaal vierhonderd asielzoe-
kers.

De woordvoerder van Libéma,
eigenaar van het Autotron, rvil er
niet te veel over zeggen. De ge-
meente Den Bosch en het Cen-
traal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) hebben de regie enmoe-
ten eerst maar eens deÍinitieve
beslissingen nemen.

Klooster
Ttrssen de bomen door is aan de
overzijde van de snelweg het
voormalige klooster aan de Gnaf-
sebaan te zien. Hier werden tus-
sen 1993 tot 2oo3 ook al asielzoe-
kers opgevangen. TWaalf iaar la-
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ter, op een steenv/orp aístand,
lijkt de geschiedenis zich dus te.
herhalen.

In de bocht van de toegangs-
weg naar het Autotron zit han-
delsonderneming VI JH en een
stoeterii. Hoe wordt er hier ge-
dacht over de mogelijke komst
van een asielzoekerscentrum?
,,Het is een bedriifsperceel, we
wonen er niet", reageert eigenaar
Koen van Nuland van de handels-
onderneming. ,,Ik maak er niet
zo'n punt varl maar ik wil wél
weten wat de afspraken worden."

Ook mede-eigenaar Edith Pen-
nings van stoeterii Eikenburg is
vooral geïnteÍesseerd in'duidelil-
ke afspraken'. ,Jk ben wat huive-
rig. Bii wie moeten we zijn als er
overlast is? Is daar een plan voor?
Ik neem niet aan dat we overal
de politie voor rnoeten bellen."

Voozitter Cees FÍee van de

wiikraad Maliskamp, het kerk-
dorp ligt op twee kilometer lo-
pen van het Autotron, heeft al
een poging gedaan om te bellen,
met de gemeente. Tevergeefs.

Coudewater
,,Wij zitten niet te wachten op
een titdeliik azc. Ook al orhdat
Coudewater in beeld is als perma-
nent azc", aldus Free.

De voorzitter heeft zo zijn
wijfels over de tiídeliikheid.
,,Wat als de stroom asielzoekers
blijft aanhouden? Wii willen
vooral duidelijkheid."
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