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Campus A58: Kalsdonk woest op de
gemeente

Ze kunnen hun borst natmaken, het Roosendaals college en de
raad: het kon zomaar druk worden tijdens de raadsvergadering
van morgen. Want de 80 aanwezigen op de bijeenkomst van
actiecomité CA58.nl gisteravond in buurthuis Kalsdonk zijn boos
op hun gemeente.

Van COEN HAGENAARS

VOORMAN TOM HEIJNEN LEGT DE AANWEZIGEN UIT WAT ER NIET DEUGT AAN DE PLANNEN VOOR HET OUDE
PHILIPSTERREIN. FOTO MARCEL OTTERSPEER/PIX4PROFS
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Dat er op het oude Philipsterrein met Campus A58 een enorm
distributiecentrum van 112.500 vierkante meter moet komen - nog groter
dan wat ontwikkelaar LCP aanvankelijk wilde - vinden de omwonenden al
verschrikkelijk. Dat hun eigen gemeente hen ook nog eens laat stikken,
doet nog veel meer pijn. ,,Tenhemelschreiend'', roept een van de
aanwezigen. ,,Dat een gemeente dit haar bewoners aan wil doen.''

Applaus. En wat betekent dit voor de waarde van de huizen in dat stukje
Kalsdonk? ,,Die zijn straks onverkoopbaar'', zegt een ander. Tuurlijk, dat
het plan van LCP fors groter is dan het origineel valt tegen. En dat de door
LCP ingehuurde bedrijven voor de geluids- en verkeersonderzoeken
concluderen dat alles toevallig nét binnen de perken blijft, kan ook niet
op applaus rekenen. Maar de grootste ergernis is er over de rol van de
gemeente Roosendaal.

Want die vergunning werd begin december verleend, maar het
actiecomité kreeg die zelf pas gisteren in de bus. En daarmee zijn vier van
de zes weken die er staan om een bezwaarschrift in te dienen al
verdwenen. Woordvoerder Tom Heijnen van CA58.nl: ,,Die wordt ook niet
in het gemeenteblad gepubliceerd. Er is ons door de gemeente verteld:
zoek maar in de Staatscourant. Zo wil je toch niet omgaan met je
inwoners?''

En dan is er nog de kwestie-Bredaseweg. CA58.nl en LCP willen dat die
een 30-kilometerzone wordt, want dan sturen navigatiesystemen de
trucks daar juist niét over. Dan worden de geschatte 750 trucks per
etmaal via de afslag Zegge van en naar het terrein geleid. Heijnen: ,,Maar
de gemeente Roosendaal houdt dat tegen.''

CA58.nl gebruikt de komende weken om bezwaren in te zamelen. Er
wordt ook uitstel aangevraagd. Heijnen hoopt dat Roosendalers net als
eind 2018 weer massaal bezwaar maken. ,,Samen staan we sterker, dat is
gebleken.''

 


