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Ontwikkelingen 

 Doordat het Bewonerscomité 
Heimolen steeds meer het ge-
voel krijgt, een juridisch sterkere 
partij te moeten zijn vanwege de 
plannen van de gemeente Ber-
gen op Zoom en de Provincie 
Noord-Brabant, is door de leden 
van het bewonerscomité beslo-
ten een stichting op te richten. 

 De doelstellingen van de stich-
ting zijn: Het behouden en het 
verbeteren van de natuur-, land-
schappelijke en cultuurhistori-
schewaarden, de flora en de 
fauna, de kwaliteit van het mili-
eu waaronder de lucht, de bo-
dem en het water, veiligheid en 
de gezondheid van mensen en 
een goede ruimtelijke ordening, 
het verrichten van alle verdere 
handelingen, die met het voren-
staande in de ruimste zin ver-
band houden of daartoe bevor-
derlijk kunnen zijn. 

 Hiervoor denken wij aan inititia-
tieven waarvan wij gehoord 
hebben zoals: plannen voor een 
drugsboulevard, MacDonalds, 
een Hotel bij de op- en afritten 
ter hoogte van Heimolen, de 
bouwplannen van TNO 
/Explovorm. 

 Alsook de verkeersveiligheid en 
de toename van de verkeersin-
tensiteit. 

 Ter ondersteuning van de Stich-
ting die de naam Stichting Buurt-
schap Heimolen gaat voeren 
blijft het Bewonerscomité Hei-
molen actief. 

Het bestuur van de Stichting Buurt-
schap Heimolen: 
- D. van Commenée, voorzitter 
- J. Krepel, secretaris 
- H. Noorduin, penningmeester 
- L. Stofberg, bestuurslid 
- G. Kamp, bestuurslid 

TNO-Heimolen BV 

 Het Bewonerscomité heeft 
een uitgebreid onderzoek 
uitgevoerd  ter beoordeling 
van de bouwplannen van 
TNO Heimolen. 

 Het onderzoek is met name 
gericht  op de risico’s die 
zouden kunnen ontstaan bij 
het produceren van onder-
delen doormiddel van ex-
plosievervormen. 

 Naar aanleiding van de be-
zwaren van Bewonerscomi-
té Heimolen heeft  de ge-
meente Bergen op Zoom de 
bouwvergunning voor TNO 
afgewezen.  

 Het lijkt er voorlopig nog 
niet op dat TNO het er 
hierbij laat zitten en zal zich 
beraden op andere moge-
lijkheden om het terrein 
alsnog beter te kunnen be-
nutten. 

 Alle burgers van Nederland 
hebben het recht op een 
veilige woonplek, wat nog 
eens in de wetgeving wordt 
benadrukt  sinds de beken-
de vuurwerkramp. 

 Vandaar dat het comité 
samen met het RMD de 
gemeente nogmaals heeft 
gesproken om deze veilig-
heidsvraagstukken op de 
kalender te houden.  

Graag willen wij u verzoeken uw 
adresgegevens, zodra deze gewij-
zigd zijn aan ons bekend te maken. 
Weet u iemand die nog geen be-
richten van ons heeft ontvangen, 
maar wel graag op de hoogte 
wordt gehouden van het “Heimo-
len nieuws” dan vernemen wij dat 
graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

Bewonerscomité Heimolen 

P.a. Heimolen 34 

4625 DB  Bergen op Zoom  

heimolen@home.nl 

Markiezaatsweg 
(randweg-Zuid) 

 De werkzaamheden aan de 
Markiezaatsweg vorderen ge-
staag. 

 De aansluiting op de Antwerp-
sestraatweg komt daarmee 
dichterbij. 

 Voor de afwikkeling van het 
verkeer op deze weg is nog 
geen oplossing gevonden. Het 
lijkt er zelfs sterk op dat de 
problemen hiermee alleen 
maar groter worden. Het ver-
keer zal alle wegen gebruiken 
om de files te vermijden. 

 Omdat de gemeente het plan 
heeft om de Olympialaan te 
ontlasten, blijven er niet veel 
opties over en zullen de Ant-
werpsestraatweg in beide rich-
tingen, de Guido Gezellelaan 
en Heimolen extra verkeer te 
verwerken krijgen zodra de 
Markiezaatsweg een aanslui-
ting heeft met de Antwerpse-
straatweg. 

 

A4 aansluiting 

Voor de ontwikkeling van de plannen 

voor de aansluiting op de A4 ter plaat-

se van Heimolen, is door de Provincie, 

de gemeente een MER (Milieu Effec-

ten Rapportage)plicht opgelegd. Hier-

voor moet allereerst een startnotie 

worden opgesteld. Een aantal partijen, 

waaronder het Bewonerscomité Hei-

molen zijn benadert om de startnotie 

te beoordelen. Wij mogen dit een 

groot winstpunt noemen, omdat 

daarmee het comité in de gelegenheid 

wordt gesteld  om op kritische wijze 

de ontwikkelingen te kunnen volgen 

en tijdig hierover hun visie te geven. 
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