
Roosendaal
dinsdag 11 februari 2020 bndestem.nl  e-mail: redactie.roosendaal@bndestem.nl

Ziek van die
enorme doos
Strijdbaar. Dat zijn de leden van actiecomité
CA58.nl.Ze verzetten zich tegen de komst van een
gigantisch distributiecentrum  – 112.500 vierkante
meter –  op het oude Philipsterrein. Onze verslaggever
hoorde hen aan.
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■ Het oude Philipsterrein waar LCP een gi-
gantisch distributiecentrum wil bouwen.
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▲ De harde kern van het ac-
tiecomité CA58. FOTO 
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‘I
k slaap er niet
meer van’’, zegt
een emotionele
Debby Heijnen.
Zij hoort bij de

harde kern van het Roosen-
daalse  actiecomité CA58.nl.
Gisteravond kwamen ze
weer bij elkaar in Buurt-
centrum Kalsdonk, in ver-
zet tegen Campus A58, een
distributiecentrum van
liefst 112.500 vierkante me-
ter dat ontwikkelaar LCP
op het oude Philipsterrein
wil bouwen.
Heijnen: ,,Ik ben er let-

terlijk ziek van. De ge-
meente hoort toch ook een
beetje voor mij te zorgen?
Maar nee, ik ben een roe-
pende in de woestijn. Nou,
ik ga liever strijdend tenon-
der.’’
Mario Sprangers, ook lid

van het actiecomité, woont
op een steenworp afstand
van het oude Philipsterrein.
,,Het grootste gevaar voor
ons is de verkeersoverlast.
Al die vrachtwagens die
straks over de Bredaseweg
gaan rijden...’’ 
Iedereen die aanwezig is,

maakt zich druk om de
voorgenomen plannen van
ontwikkelaar LCP. Ze be-
spreken de mogelijke ge-

luidsoverlast en toename
van verkeer. Maar dat is niet
wat het meeste pijn doet.
De kern van het probleem
is dat ze zich niet gehoord
voelen door de gemeente.
,,Het belang van het groot-
kapitaal gaat voor het be-
lang van de burger’’, zegt
Sprangers. 
Woordvoerder Tom Heij-

nen van actiecomité
CA58.nl: ,,De gemeente laat
mensen onwetend. Er zit

een commercieel belang
aan vast, wij worden ge-
woon gepasseerd.’’     
Michelle van der Heijden

heeft een beetje kennis van
gemeentelijke processen.
,,Weinig mensen hebben
dat in de wijk. Dat is juist
waarom ik erbij ben. Ik wil
de mensen helpen.”
Dossiers, tekeningen en

koffie. Heel de avond wordt
er fel gepraat en gediscussi-
eerd. ,,Feitelijk heeft de ge-
meente maar één ding voor
ogen. De grond van het

oude Philipsterrein is ver-
vuild. Ze moeten zorgen
dat het volgebouwd wordt,
dat er een grote laag beton
overheen komt en dan is
voor de gemeente het pro-
bleem opgelost’’, zegt
Sprangers na een slok kof-
fie. ,,Het kan toch niet zo
zijn dat als een groot bedrijf
een idee heeft, iedereen die
het daar niet mee eens is,
maar moet gaan verhuizen.
Zo moeten we niet met el-
kaar om willen gaan, denk
ik.” 

De gemeente
hoort toch ook
een beetje voor
mij te zorgen?
– Debby Heijnen

ROOSENDAAL Tegen het plan
voor het distributiecentrum op
het Philipsterrein zijn 327 voor-
lopige bezwaren ingediend. 
,,Die moeten omgezet worden in
definitieve bezwaarschriften”,
zegt woordvoerder Tom Heijnen
van het actiecomité CA58.nl.
,,Nu moeten we echt motiveren
wat ons bezwaar is.” 
De definitieve bezwaren moeten
vóór 1 maart 2020 worden inge-
diend. 

Op 23 maart is er een hoor-
zitting in De Kring. ,,De be-
zwaarcommissie beoordeelt al
onze punten. Als de bezwaren

gegrond zijn dan kan de com-
missie adviseren het plan van
tafel te halen’’, zegt Heijnen.

Als dat niet gebeurt, kan het
comité nog naar de Raad van
State. ,,Ik snap ook wel dat het
terrein geen grasveld blijft. Die
illusie heb ik niet. Maar zoals
het er nu naar uitziet, wordt  dit
de grootste logistieke doos van
Zeeland en Noord- Brabant. En
die komt dan te staan op een
oud industrieterrein met een
slechte ontsluiting tegen een
woonwijk aan. Er is geen plano-
loog die dat een goed idee
vindt.”

Hoe nu verder? 


