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CA58.nl Nieuwsbrief 11 juli 2018 
 

Beste omwonenden Philipsterrein, 
 
Zoals jullie wellicht in de BNdeStem van afgelopen zaterdag hebben vernomen, heeft het actieteam 
contact gehad de gemeente over de vele bezwaarschriften die zijn ingediend. Het gesprek verliep 
rustig. De gemeente heeft haar visie op de ontwikkelingen van het voormalig Philips terrein gegeven 
en wij hebben onze bezwaren kort toegelicht. Het standpunt van de gemeente is dat zij eigenlijk geen 
partij zijn, maar dat de omwonenden de dialoog moeten aangaan met de vergunning aanvrager LCP. 
LCP heeft ons ondertussen uitgenodigd voor een gesprek. 
 
Helaas lijkt het alsof de gemeente in het krantenartikel ons initiatief te willen bagatelliseren door de 
krant te melden dat er maar 70 bezwaren zijn ingediend. Inmiddels bereiken ons berichten dat het er 
aanzienlijk meer zijn. Zodra wij definitieve cijfers van de gemeente ontvangen hebben, laten wij jullie 
dat weten. 
 
Om jullie verder te kunnen helpen met het indienen van een definitief bezwaar zijn we op twee 
fronten bezig. 

1. Juridische ondersteuning via een advocaat voor rechtsbijstand verzekerden en omwonenden 
die zelf geld in willen leggen. 

2. Hulp met het schrijven van bezwaarschriften voor diegenen die geen 
rechtsbijstandverzekering hebben en geen geld in kunnen/willen leggen. 

 
Daarvoor willen wij een inventarisatie doen van mensen die een bezwaar of pro forma bezwaar 
hebben ingediend. 
 
Voor mensen die een definitief bezwaar hebben ingediend zouden wij graag een kopie van dat 
bezwaar ontvangen en eventueel kopieën van de reactie van de gemeente. Hiermee kunnen we 
andere bezwaarmakers helpen met informatie. Wij zorgen er altijd voor dat namen, adressen 
enzovoorts uit de gegevens gehaald worden.  
 
Om e.e.a. voor jullie te kunnen regelen, is het van belang dat wij weten hoeveel extra tijd jullie van de 
gemeente hebben gekregen om uw definitief bezwaar aan te leveren zodat we benodigde activiteiten 
kunnen gaan plannen. 
Er zijn mensen die inmiddels al een termijn van 3,5 week hebben ontvangen. De meesten hebben nog 
niets ontvangen. 
 

Wij willen je daarom vriendelijk verzoeken door te geven voor welke datum je het definitief bezwaar moet 
hebben ingediend en of je wel of geen hulp wenst voor het schrijven van een definitief bezwaar. Dan kan 

via info@ca58.nl of een briefje (of een kopie van de brief van de gemeente) in de bus van Bredaseweg 
145. Graag duidelijk aangeven wie je bent en hoe wij je kunnen bereiken! 

 
Voor de omwonenden die mee willen doen bij het inhuren van juridisch advies willen of het bundelen 
van rechtsbijstandsverzekeringen verzoeken wij je om de vragenlijst op de achterzijde in te vullen en 
af te geven op Bredaseweg 145 of via email (foto/scan) in te dienen via info@ca58.nl. 
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Wil je helpen om andere te helpen met het maken van een definitief bezwaar of op een andere 

manier, laat ons dan ook weten. 

 
 
Vragenlijst: 
 

 

  Ik heb een rechtsbijstandverzekering en ben bereid deze in te zetten om gezamenlijke juridische 
bijstand (advocaat) te verkrijgen voor mijn bezwaar tegen de plannen op het Philipsterrein. 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Emailadres: 
 
Verzekeringsmaatschappij: 
 

 

  Ik heb geen rechtsbijstandverzekering maar wil wel dat een advocaat ook mij vertegenwoordigd 
bij mijn bezwaar tegen de gemeente. Ik ben bereid daarvoor een bedrag in te leggen.* 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Emailadres: 
 
*Wij gaan in overleg met de advocaat kijken of we met een voorstel kunnen komen over een mogelijke 
verdeling en de hoogte van de inleg. Daarna komen we bij de geïnteresseerden terug met een voorstel. 

 

 
Privacy verklaring: 
De informatie die wij van jullie ontvangen zal alleen worden gebruikt voor de inventarisatie van 
bovengenoemde doeleinden en zal niet gedeeld worden met anderen dan team ca58.nl. Team ca58.nl 
zal zo nodig gegevens delen met de coördinerende verzekeringsmaatschappij (voor de verzekerden) 
en het kantoor dat juridische bijstand gaat leveren. Houdt er rekening mee dat de advocaat de 
gemeente en eventuele rechtbank dient mede te delen welke omwonenden hij vertegenwoordigd. 
 
 
 

We houden u graag op de hoogte via een nieuwsbrief per mail en/of WhatsApp. 
Ga naar CA58.nl en geef uw e-mailadres en eventueel uw 06-nummer door 

 om nieuws te blijven ontvangen! 
 


