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Inleiding 
 
Inleiding 
 

• Verslagen: afspraak om na goedkeuring verslag dit te versturen aan aanwezigen en te 
publiceren op de website Heeschwest.nl 

• Categorie 5.1: lijn laten zien, onderwerp zeker niet afgedaan: volgt technische invulling m.b.t. 
aanvullende voorwaarden en uitsluiting. Dan ook weer aan de orde in overleg en 
mogelijkheden om hierop te reageren. 

• Communicatieplan Heesch West wordt gedeeld met de buren 

• Planning informatie/participatiemomenten: concept delen in DB GR en met buren. Planning 
is in ontwikkeling en volgt op korte termijn. 

• Er wordt voor de lopende planfase, straks beschikbaar bij besluitvorming over de plannen, 
een participatieverslag gemaakt waarin de activiteiten en inzet die wordt verzorgd qua 
omgevingscommunicatie wordt beschreven met verslagen van de diverse bijeenkomsten. 

 
Actuele zaken 
 

• Infodesk Verkeer: was een positieve middag waar goede uitleg geven kon worden aan 
aanwezigen, goede sfeer aldus Paul. Verschillende aanwezigen die middag deelden die 
mening. Een van de mogelijkheden voor mensen om zich te kunnen laten informeren. Nico 
van Nuland was kritisch over de opzet en miste voor hem relevante inhoud. Tijdstip werd als 
onhandig ervaren. Voor een volgende infodesk is dat een aandachtspunt, net als een tijdige 
aankondiging ook in de gemeentelijke media. 

• Hoekse Waard windmolenpark: Eerlijk over Heesch West gaat op 18 januari met raadsleden. 
Er volgt nog een afspraak waarbij GR/projectgroep Heesch West met EOHW daarheen gaan 
en mogelijk ook een ander voorbeeld bezoeken om ook andere ervaringen te zien.  

• Frank zoomt in op komst van Plus distributiecentrum naar Vorstengrafdonk. Dat heeft 
gevolgen voor Heesch West: er is praktisch geen ruimte meer op Vorstengrafdonk.. Wat dat 
betreft is de weg vrij voor Heesch West en is er urgentie vanuit de behoefte van bedrijven. 

• Waarom worden er geen namen van geïnteresseerde bedrijven vrijgegeven? Dat is in deze 
fase niet mogelijk omdat transacties afhankelijk zijn vaststelling van het bestemmingsplan.  
Bedrijven moeten meer duidelijkheid hebben alvorens locatiebeslissingen met personeel, 
relaties e.d te communiceren.. 

• Rien benadrukt dat er geen gemakkelijke keuzes gemaakt worden om snel geld te verdienen 
en terrein snel vol te hebben. Ambitie en profiel wordt gevolgd. Een profiel dat nauw aansluit 
op bestaande regionale economie en duurzame ambities. Dit komt kennelijk niet steeds 
duidelijk over.  

• Logistiek en regionale groeiers melden zich, die passen goed in het beoogde profiel 
 

 
 
 



Themabijeenkomst natuur- en milieu 
Doel: bijeenkomst op 16 januari is voor experts van de verschillende natuur- en milieuorganisaties. 
Deze avond zal op hoofdlijnen gaan over mitigerende maatregelen en ontwikkelkansen; ophalen van 
aandachtspuntenpunten. In vervolg wordt voor uitwerken ontwerp op een later moment een of 
meer bijeenkomsten gepland met de omgeving, in ieder ook met goede vertegenwoordiging van 
nabije straten.  
 

• Experts aan tafel 

• De goede kanten die de ontwikkeling van Heesch West met zich meebrengt komen aan bod 
(denk aan kansen m.b.t. landschapspark) maar ook de zorgen die er zijn m.b.t. biodiversiteit 
en wind. 

• Terugkoppeling op deze expertmeeting volgt uiteraard en deze krijgt daarnaast vervolg in 
bijeenkomst met omwonenden. 

• Verzoek van Eric Govers om als toehoorder aanwezig te mogen zijn bij de bijeenkomst op 16-
01. Dat is akkoord. Naast Eric wil ook Ad van Heiningen toehoorder zijn. Afspraak dat zei 
beiden welkom zijn als toehoorder op 16-01. 

 
Voorbereiding themabijeenkomst Wind: 
Doel avond wordt afweging windturbines op het bedrijventerrein verder verkend. Ambitie, zorgen 
waaronder geluid en gezondheid, mogelijke beheersing van effecten, alternatief binnen locatie 
Heesch West, participatie. We stemmen graag de inhoud van themabijeenkomst , te bespreken 
thema’s, aantal/welke aanwezigen etc. Brede overwegingen in beeld voor de mogelijke inpassing in 
het plan en de daarover op een later moment te maken bestuurlijke afweging gericht op Heesch 
West. Datum n.t.b., op de eerder beoogde datum zijn in ieder geval een aantal deskundigen niet 
beschikbaar. 
 

• Bijeenkomst moet helpen gedegen beeld te geven rond windmolens. Vooral aandacht voor 
effecten op de omgeving en zorgen bij omwonenden en mogelijke maatregelen om effecten 
van wind goed te beheersen. Henk Suppers en Ad van Heijningen pakken aantal maal terug 
op de maatschappelijke discussie rond windmolens. 

• Rien benoemt de gigantische uitdaging in Brabant m.b.t. o.a. wind zoals in de R.E.S. is 
opgenomen. Gemeenten moeten een bod doen m.b.t. plaatsen turbines. In juni volgen daar 
besluiten over. 

• De themabijeenkomst Heesch West gaat niet over het algemeen beleid en (regionale) 
aanpak rond wind en energietransitie maar over zorgen/aandachtspunten.  

• De themavond rond Windenergie wordt gezamenlijk ingevuld. De aanwezigen wordt 
gevraagd mee te denken over aanwezige experts. 

• Er wordt ingezet op zo’n 40-60 aanwezigen. Lijst samengesteld door de Buren HW 2.0. 

• Sprangers Communicatie verzamelt voorstellen en verzorgt regelwerk rond 
themabijeenkomst. 

• De bevindingen van de bijeenkomst ‘nemen we mee in de bus’ op excursie naar Hoekse 
Waard en een n.t.b. locatie.   

• Aanwezigheid GGD expert is een breed gedragen wens binnen de vergadering. Vanuit 
projectgroep Heesch West is ook contact met NLVOW (belangenvereniging omwonenden 
windmolens). Eerlijk Over Heesch West zal ook voorstel voor mogelijke sprekers doen. 

• De themabijeenkomst is een avond van informatie ophalen, horen en gehoord worden, maar 
er worden geen besluiten genomen. De gemeenteraden gaan uiteindelijk besluiten of 
windmolens op Heesch West komen, de GR is gevraagd te onderzoeken of ze inpasbaar zijn 
Heesch West en zal daarvoor de mogelijkheden overwegingen in plantraject voorbereiden. 

 
 



Rondvraag 

• Gasleiding: is contact met o.a. Gasunie. Wordt ook onderzoek naar gedaan. 

• Nico: Is het geen kortere klap te vragen wat de provincie wil i.p.v. allemaal avonden etc 
terwijl het misschien niet doorgaat? Rien: provincie wil waarschijnlijk wind, de R.E.S. opgave 
is breed. Beter dat de regio verantwoordelijkheid neemt en regie behoudt. 

• Paul sprak met Hans v.d. Biezen (Leefbaar Nuland): als onderzoeksresultaten verkeer bekend 
zijn dan komt er een vervolgafspraak inclusief verslag eerste bijeenkomst. Dit zal in bredere 
setting zijn dan alleen Nuland omdat het ook voor Vinkel, Geffen en Heesch relevant is. 
Bevindingen en verdere aanpak wordt met Buren HW afgestemd. 

• Mark van Lier (Weerscheut) zou graag aansluiten in overleg, is  dat mogelijk? Vergadering 
constateert dat we de groep niet te groot wordt, maar stemt op wens van groep Eerlijk Over 
Heesch West in met toevoeging in perspectief van een goed gespreide vertegenwoordiging 
van omliggende straten in.  

• Opnieuw voorleggen MER aan Commissie m.e.r.:  wens van omgeving, bestuur Heesch West 
heeft hier nog geen besluit over genomen.  

• Ton: Bij een themabijeenkomst rond verkeer ook aandacht gewenst voor gezondheid. 

• Giel: aanwezigheid (vertegenwoordiging) van wethouders bij dit overleg wordt erg 
gewaardeerd, goede inbreng.  

• Femke: vorige keer kwam er een verslag en interview over 5.1 . Wat komt er nu? Frenk: 
vorige keer aangekondigd en afgestemd verslag en interview, nu alleen verslag. 

 


