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Campus A58 datum
definitieve bezwaarschriften

Beste omwonenden van het oude Philips terrein,

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u volgens onze gegevens een (pro forma) bezwaarschrift 
heeft ingediend tegen de vergunning voor Campus A58.

Wij hebben van de gemeente vernomen dat er in totaal 327 (pro forma) bezwaarschriften 
zijn ingediend. 

Nu is het zaak dat de mensen die een pro forma bezwaarschrift hebben ingediend ook hun 
aanvullend (definitief) bezwaar indienen. De pro forma bezwaarmakers hebben inmiddels 
een brief van de gemeente ontvangen, waarin is gesteld dat de datum om je bezwaarschift 
aan te vullen is gesteld op 1 maart 2020. Voor die datum dient dus het definitief 
bezwaarschrift door de gemeente te zijn ontvangen.

Zo nodig zullen wij jullie helpen met het indienen van een definitief bezwaar. Dat doen we 
op verschillende manieren:

1. Als je zelf je bezwaarschrift wilt schrijven, maar inhoudelijke argumenten of 
voorbeeldteksten nodig hebt, email ons dat dan via 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. Donderdag 13 februari om 19.30 houden we een informatieavond in Buurthuis 
Kalsdonk waar we toelichting geven op de brief van de gemeente en de verdere 
procedure, zoals de hoorzitting van 23 maart. We zullen ook mogelijke argumenten 
voor de bezwaarschriften delen en natuurlijk uw vragen beantwoorden. 

3. Mocht het nodig zijn, dan komen we bij u langs voor hulp.

Als je al een definitief bezwaar hebt ingediend en je wilt nog aanvullende gronden indienen, 
dan kun je dat ook nog doen tot voor de hoorzitting van 23 maart. 

Wij hopen dat iedereen die een voorlopig bezwaarschrift heeft ingediend nu ook overgaat 
tot het indienen van een definitief bezwaarschrift. Wij helpen waar nodig. Schroom niet om 
ons te benaderen. Samen staan we sterker!
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Stuur je definitief bezwaarschrift voor 1 
maart in!


