
NIEUWSBRIEF  juni 2013  

Beste buurtbewoner. Het bewonerscomité Heimolen wil u via 

deze tweede nieuwsbrief van 2013 graag informeren over de 

onderwerpen die momenteel de aandacht vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNO Heimolen BV 
Zoals eerder vermeld heeft het bewonerscomité  beroep aangetekend tegen de in 

2010 door de gemeente verleende nieuwe vergunning aan TNO Heimolen BV. De 

Raad van State heeft op 29 mei jl. definitief uitspraak gedaan. In de uitspraak is 

het beroep gegrond verklaard en de nieuw verleende vergunning vernietigd.  De 

vergunning is ons inziens onduidelijk in het garanderen van de veiligheid voor de 

bewoners van Heimolen en omgeving en voldoet niet aan wat de wet voorschrijft. 

De Raad van State heeft het bewonerscomité hierin in het gelijk gesteld. Het 

bewonerscomité heeft zich in deze zaak met veel tijd en inzet ingespannen om 

uw veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Het gaat om uw veiligheid en daar 

zullen we ons voor blijven inzetten! 

Buren bellen Buren.                                                                                      

Met alle bewoners door samenwerking de buurt veilig houden. Dit kan als volgt:                                                                                                   

1. Bij verdachte situaties contact opnemen met je buren om samen (altijd veiliger)      

de situatie te beoordelen en vast te leggen (bewijsmateriaal).                                                     

2. Bij erg verdachte situaties contact opnemen met een van de contactpersonen 

(zie hieronder) of wijkagent: telefoonnummer via de politie: 0900 8844.                 

3. Bij urgente situaties direct contact opnemen met de politie: 0900 8844 of 

alarmnummer 112.                                                                           

Contactpersonen:                                                                                                

René Pijnen (Heimolen) 06-53298918; Pierre Passier (Heimolen) 06-51261254                

David Schillemans (Groot Molenbeek) 06-10521886                                       

Marjo Huismans (Zuidgeest) 06-53253734; René Broos(Zandven) 06-15575686                   

Paul Vos (Antwerpsestraatweg) 06-20789996. 

Bewonerscomité Heimolen 

  

Hierbij voor u een overzicht van onze 

financiën van 1-1-2012 tot nu toe:   

Opbrengsten:                                     

Contributie comitéleden 2400,00    

Donatie bewoners     225,00    

COVM vergoeding      432,34     

Totale opbrengsten: 3057,34 

Uitgaven:                                                

Juridisch advies  1056,79 

Advieskosten deskundigen   968,00    

Kosten overleg derden   261,10   

Kosten bank, nieuwsbrief,                            

KvK     299,39     

Totale uitgaven:                 2585,28               

In kas (per 15 juni 2013):   472,06 

Een aantal bewoners hebben onze 

activiteiten weer met een financiële 

bijdrage ondersteund.  Hiervoor onze 

hartelijke dank. Wij zijn als 

bewonerscomité hier heel blij mee. Wilt u 

onze activiteiten ook met een financiële 

bijdrage ondersteunen dan juichen wij dat 

van harte toe. Uw welkome bijdrage kunt 

u overmaken op onderstaand 

rekeningnummer. 

Heeft u opmerkingen over onze 

activiteiten of aanvullingen of ideeën 

neem dan contact met ons op. Stuur uw 

bericht naar onderstaand (mail)adres. Uw 

inbreng wordt dan besproken tijdens de 

eerstvolgende vergadering. Desgewenst 

wordt u uitgenodigd om uw inbreng toe te 

lichten. 

Met vriendelijke groet,  

Bewonerscomité Heimolen                    

p/a Heimolen 31                                  

4625 DC Bergen op Zoom 

info@heimolen.eu                        

bank: ING 4994941 

Wegen Zandven en Zuidgeest 
Veel bewoners van Zandven en Zuidgeest hebben bij het bewonerscomité aan de 

bel getrokken i.v.m. de slechte staat van onderhoud van de wegen Zandven en 

Zuidgeest.  Bij droogte hebben de bewoners veel last van stof. Bij regen is er 

wateroverlast. Er ontstaan  putten en kuilen en er is veel slijk. Door de modder, 

de kuilen en losse stenen ontstaan er gevaarlijke situaties voor bewoners, 

wandelaars en fietsers. De bewoners hebben het bewonerscomité gevraagd om 

namens hen in gesprek te gaan met de gemeente voor een structurele oplossing. 

Ook hebben de bewoners zelf mogelijke oplossingen aangedragen. Op dit 

moment is het bewonerscomité hierover in overleg met de gemeente.  

A4/A58 
Het college van B en W heeft een concept Verkeersplan opgesteld. In dit 

verkeersplan zijn de op – en afritten van de huidige afslag 29 nabij de 

Huijbergsebaan verdwenen. Al eerder heeft het bewonerscomité samen met 

wijkcommissie Oost, wijkcommissie Nieuw Borgvliet Langeweg, Zeebra Tours, 

Lievensberg Ziekenhuis en de gemeente Woensdrecht in een brief bij het college 

een verzoek ingediend om de op – en afritten van de huidige afslag 29 te allen 

tijde open te houden. Dit omdat er bij sluiting een toename zal zijn van 

verkeersbewegingen ook door Heimolen. Gevolg: een grote mate van overlast / 

onveiligheid. Het bewonerscomité heeft 24 juni  haar zienswijzen bij de gemeente 

ingediend. Alle reacties zullen aan het concept Verkeersplan worden toegevoegd. 

In september as. wordt het concept Verkeersplan in de gemeenteraad besproken. 

Uitbreiding komgrens Heimolen.                                                                                                      
De gemeente was aanvankelijk van plan om via de wegenlegger de komgrens van Heimolen in oostelijke richting uit te breiden tot 

de Huijbergsebaan. Het gevolg hierbij zou zijn dat ook dit gedeelte van Heimolen 30 km-zone zou worden.  Dit plan is van de 

baan. Echter in het nieuwe concept Verkeersplan komt dit plan opnieuw tevoorschijn. 


