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Campus A58 
Definitieve bezwaarschriften 

 

Beste omwonenden van het oude Philips terrein, bewoners van de Bredaseweg en de wijk 
Kalsdonk in het algemeen. 
 
Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet bij het indienen van de vele (pro forma) bezwaren! 

Wij hebben van de gemeente vernomen dat er 105 (pro forma) bezwaarschriften zijn 

ingediend. Niet alleen wij, maar ook de gemeente en LCP waren daarvan danig onder de 

indruk. Dus het helpt! 

Nu is het zaak dat de mensen die alleen een pro forma bezwaarschrift hebben ingediend ook 
hun aanvullend bezwaar indienen. De pro forma bezwaarmakers hebben inmiddels een brief 
gehad van de gemeente dat dit kan tot 31 augustus 2018. 
 

 Je moet je definitief bezwaar indienen vóór 31 augustus 2018! 
 

Zoals eerder beloofd willen wij jullie helpen met het indienen van een definitief bezwaar. Dat 
doen we op twee manieren: 
 

1. Als u aangeeft dat je zelf je bezwaarschrift wilt schrijven, maar inhoudelijke gronden 
of voorbeeldteksten nodig hebt, email ons dat dan aan info@ca58.nl. Wij sturen dan 
concept bezwaarschiften die je kunt gebruiken, aanvullen of waar je gegevens uit kunt 
halen voor je eigen versie. Je kunt dan dus zelf aan de slag. 

2. Als je wilt dat wij voor jou een brief schrijven kunt je dat ook laten weten via hetzelfde 
emailadres info@ca58.nl , of je kunt naar het buurthuis Kalsdonk komen op dinsdag 7 
augustus om 19.00u waar ter zake kundige buurtbewoners aanwezig zullen zijn die 
vragen kunnen beantwoorden en voor jou een bezwaarschrift schrijven.  

 
Als je zelf een bezwaarschrift schrijft en indient, willen wij je dringend verzoeken ons te laten 
weten wanneer je het ingediend hebt. 
 
Als je al een definitief bezwaar heeft ingediend en je wilt nog aanvullende gronden indienen, 
dan kun je dat ook nog doen tot voor de hoorzitting. Dus ook dan kun je bij ons nog informatie 
opvragen. 
 
Wij hopen dat iedereen die een voorlopig bezwaarschrift heeft ingediend ook een definitief 
bezwaarschrift indient. Wij helpen waar nodig. Schroom niet om ons te benaderen. Samen 
staan we sterker! 
 
Team CA58 


