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Roosendaal, 2 januari 2019 
 
 
Onderwerp:  reactie op bezwaarschriften Campus A58 
 
 
 
Geacht college, 
 
Zoals u weet hebben 168 omwonenden van het voormalig Philipsterrein bezwaar aangetekend tegen 
de plannen en vergunningverlening van Campus A58. De bezwaartermijn voor omwonenden liep tot 
31 augustus 2018. 
De wettelijke beslistermijn voor de gemeente op deze bezwaren is inmiddels ruimschoots verlopen, 
maar omwonenden hebben tot op heden nog steeds geen formele reactie ontvangen van het 
college. Niet eens een ontvangstbevestiging. 
 
Wel is op 29 november 2018 een artikel in BNdeStem verschenen dat de ontwikkelaar van Campus 
A58 de omgevingsvergunning gaat intrekken. In datzelfde artikel staat dat de bezwaren niet meer 
behandeld hoeven worden. Er staat tevens dat u met omwonenden in gesprek bent. Datzelfde heeft 
het college ook in haar beantwoording op raadsvragen gemeld. Na augustus 2018 is echter geen 
formele dialoog meer geweest tussen gemeente en omwonenden. 
 
U begrijpt dat dit artikel en het uitblijven van een formele reactie van de gemeente op zowel de 
bezwaren als dit artikel leidt tot grote onduidelijkheid over de status van de bezwaarschriften en de 
status van de vergunning voor Campus A58.  
 
Het is voor veel burgers enorm moeilijk uit te vinden welke formele weg zij moeten bewandelen om 
hun stem te laten horen bij gemeentelijke plannen en beslissingen. En daarbij wordt een burger 
gehouden aan termijnen en procedures, anders gaat zijn stem verloren. Het is daarom niet uitlegbaar 
en getuigd van weinig respect naar haar burgers als een gemeente zich niet aan de wettelijke termijn 
houdt en lichtvoetig met haar informatieplicht omgaat.  
 
Ondanks dat burgemeester Niederer deze zomer heeft uitgedragen dat het de ambitie van het 
college is om te werken aan een communicatievere gemeente, kunnen wij niet anders dan 
concluderen dat voor dit dossier de informatievoorziening nog steeds zeer gebrekkig is en alleen 
maar leidt tot nog meer frustratie bij omwonenden. 
 
Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken de bezwaarmakers en omwonenden van Campus A58 zo 
snel mogelijk, edoch binnen een termijn van 3 weken na dit schrijven, formeel te informeren over de 
stand van zaken rondom de bezwaarschriften en de status van de vergunning. 
 
In afwachting van uw reactie, 
Met vriendelijke groet, 
Comité CA58.nl 
info@ca58.nl 


