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Pieter Bosters van Mijn Keuken in Wouw
heeft al tien jaar een ster. Als hij thuiskomt
gaat hij het liefst uit eten. Stad en Streek 5

Chef-kok met Michelinster
kookt bijna nooit meer thuis 

Voor de derde keer in beeld
als beste akoestische gitarist 
Remko Willems maakt kans op de titel van
beste gitarist van de Benelux. Hij is in beeld
bij vakblad De Gitarist. Stad en Streek 6

Nog lang
niet uit 
het hart

Zanger Rini Valentijn
overleed in 2006 op 50-
jarige leeftijd. Zijn talloze

fans zijn hem zeker nog niet
vergeten. Zondag kunnen ze
naar een eerbetoon voor de
zanger in De Commerce in

Kruisland. Stad en Streek 4
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Kalsdonk verzet zich tegen megadistributiecentrum 

Al ruim 250 bezwaren
tegen komst Campus A58
Er zijn bij de gemeente Roosen-
daal al ruim 250 bezwaren tegen
de verleende vergunning voor
het megadistributiecentrum
Campus A58 binnengekomen.
Dat laat de gemeente Roosen-
daal weten. 

Coen Hagenaars
Roosendaal 

Woordvoerder Jeroen Steenmeijer:
,,Op dit moment staat de teller op
253 stuks, maar we hebben nog niet
alles ingeboekt. We verwachten dat
het uiteindelijke aantal nog hoger
uitvalt. Het exacte aantal wordt la-
ter deze week duidelijk.’’ 

Hoe dan ook is dat nu al fors meer
dan de ongeveer 170 zienswijzen
die in 2018 binnenkwamen tegen
het oorspronkelijke plan voor het
voormalige Philipsterrein. Woord-

voerder Tom Heijnen van actieco-
mité CA58.nl zegt dat er namens
het comité alleen al een kleine 300
bezwaren zijn ingeleverd op het
stadskantoor. Hij heeft ook nog
hoge verwachtingen over het aantal
bezwaren dat niet via het comité is
ingediend. 

Heijnen: ,,Het zou mij niet verba-
zen dat er uiteindelijk zo’n 400
zienswijzen worden ingediend.’’

De deadline om tegen de ver-
leende vergunning voor het mega-
distributiecentrum in verweer te
komen was afgelopen vrijdag. Dat
was kort dag, weet Heijnen. De ter-
mijn van zes weken om verzet aan
te tekenen tegen die plannen ging
in toen de vergunning verleend
werd, halverwege december vorig
jaar. CA58.nl belegde snel een infor-
matieavond om omwonenden bij
te praten. 

Bijna alle ingediende bezwaren
zijn volgens Heijnen zogeheten
‘pro forma-bezwaren’. Dat houdt in
dat er voor de vorm bezwaar wordt
aangetekend en dat er uitstel wordt
verleend om de daadwerkelijke
zienswijze uit te werken. Heijnen:
,,Die moet dan binnen vier tot zes
weken binnen zijn, die deadline is
nog niet bekend.’’

Heijnen zegt wel ‘aangenaam
verrast’ te zijn over het grote aantal
zienswijzen. Hij heeft daar meer-
dere verklaringen voor. ,,Ik denk dat

er de vorige keer ook veel mensen
gedacht hebben dat het geen zin
zou hebben om in verzet te komen,
dat het toch wel door zou gaan.’’
Uiteindelijk trok ontwikkelaar LCP
de eerder verleende vergunning
ook in en ging het bedrijf opnieuw
in gesprek met de omwonenden.

Heijnen: ,,En het valt ook op dat
het hele dossier in de hele wijk
Kalsdonk meer is gaan leven. Er zijn
dit keer ook bezwaren van ‘verder
in de wijk’ binnengekomen. Niet
alleen uit de omgeving Zwaanhoef-
straat en Bredaseweg, maar ook uit
de omgeving Telefoonstraat, Tesla-
straat en de Christiaan Huijgens-
straat.’’

LCP wil op het voormalige Phi-
lipsterrein een distributiecentrum
van 112.500 vierkante meter realise-
ren. Wie dat moet gaan gebruiken,
is nog niet bekend.

Het dossier is in de
hele wijk Kalsdonk
meer gaan leven
—Tom Heijnen, CA58.nl

MOERSTRATEN Vorig jaar
hield de Zonnebloem afdeling
Heerle-Moerstraten ter gelegen-
heid van het gouden jubileum
de Dag van het Eetplezier. Dat
werd met tachtig deelnemers
een groot succes. Reden voor het
bestuur om dit jaar op herhaling
te gaan. Op zondag 2 februari
kan en mag iedereen deelnemen
aan deze activiteit. In gasterij De
Afspanning in Heerle wordt er
gegeten tussen 16.00 en 20.00
uur.  Het bijzondere is dat er ook
een soepwedstrijd aan de dag
wordt gekoppeld. Wie deel wil
nemen, moet op die dag een pan
met twee liter kippensoep mee-
brengen. De groentepakketten
kunnen gratis opgehaald wor-
den bij Boerderijwinkel Luij-
sterburg en een stuk kip bij de
Marktpoelier op woensdag in
Wouw. 
Wie deel wil nemen aan de dag,
kan zich tot 27 januari aanmel-
den via boerderijwinkel Luij-
sterburg, slagerij Vos en Super
de Buurt in Heerle of via de
website:  
zonnebloemheerlemoerstra-
ten.nl 

Eetplezierdag 
gaat op herhaling


