
NIEUWSBRIEF  oktober 2013 

Beste buurtbewoners. Het bewonerscomité Heimolen informeert u via 

deze derde nieuwsbrief van dit jaar graag over de onderwerpen die op dit 

moment actueel zijn. 

 

 

 

 

 

TNO Heimolen BV.                                                                                                       

Het bewonerscomité informeert u over de ontwikkelingen bij TNO Heimolen BV. Op 

uitnodiging van TNO Heimolen BV heeft het bewonerscomité onlangs een gesprek 

gehad met de directie van het bedrijf. Ook aanwezig was een vertegenwoordiger van de 

gemeente Bergen op Zoom. De directie heeft in dit gesprek bevestigd dat TNO op 1 

januari 2014 definitief de poorten op Heimolen sluit. De beveiliging op de omheining blijft 

in tact en ook blijft er onderhoud gepleegd worden zodat het terrein er netjes uit blijft 

zien. Op termijn wordt het terrein verkocht.                                                                                  

Vanaf 1 januari 2014 komt ook de bestemming munitiefabriek te vervallen en zal er 

gewerkt worden aan het geven van een nieuwe bestemming aan deze locatie. Deze 

nieuwe bestemming moet recht doen aan het terrein en de omgeving. Ook moet de 

nieuwe bestemming recht doen aan de voor TNO uit economisch gezichtspunt gunstige 

randvoorwaarden voor verkoop van het terrein. De directie van TNO Heimolen BV heeft 

een extern  bureau benaderd om aan dit hele proces vorm en uitvoering te geven. Dit 

om zowel voor TNO Heimolen BV, als voor de gemeente Bergen op Zoom en voor de 

bewoners van Heimolen en omgeving in een gezamenlijk overleg te komen tot een 

acceptabele nieuwe bestemming van het terrein, zodat verrassingen zijn uitgesloten. De 

gemeente Bergen op Zoom en het bewonerscomité Heimolen worden hierbij betrokken 

en participeren in dit proces. Tijdens het gesprek refereerde de voorzitter van het 

bewonerscomité nog even aan de afgelopen periode, waarbij het accent van het comité 

altijd gelegen heeft bij de aantoonbare veiligheid voor de omgeving. Tegen de 

aanwezigheid van TNO is door het bewonerscomité nooit geageerd. 

A58/A4. 
Het college van B en W heeft voor de gemeente Bergen op Zoom een nieuw 

Verkeersplan opgesteld. In dit verkeersplan staat ook de mogelijke verplaatsing van 

afslag 29 naar locatie Heimolen vermeld. Rijkswaterstaat stelt dat dan de huidige afslag 

29 nabij de Huijbergsebaan moet komen te vervallen. Het bewonerscomité heeft in juni 

jl. zienswijzen ingediend. In september jl. is het concept Verkeersplan besproken in de 

commissie Stad en Ruimte. Tijdens deze commissievergadering heeft het 

bewonerscomité ingesproken en benadrukt dat er om reden van mogelijkheden voor het 

ontsluitingsverkeer anno 2013  geen noodzaak meer bestaat om de huidige afrit 29 te 

verplaatsen naar locatie Heimolen. Juist het handhaven van de huidige afrit 29 nabij de 

Huijbergsebaan zal er voor zorgen dat het ontsluitingsverkeer van en naar Bergen op 

Zoom zich meer zal spreiden waardoor wordt voorkomen dat het verkeer zich weer gaat 

bundelen met als gevolg opstoppingen en files. Anno 2013 levert de verkeersafwikkeling 

in de gebieden Bergen op Zoom Oost en Zuid geen probleem op en zal dat de komende 

jaren waarschijnlijk ook niet doen. Dit pleit voor het handhaven van de huidige 

wegenstructuur in Bergen op Zoom Oost en Zuid.  Het bewonerscomité stelt dat het te 

allen tijde open houden van de huidige afslag 29 bij de Huijbergsebaan de oplossing is 

voor het waarborgen van de veiligheid en leefbaarheid  in het woongebied Heimolen en 

omgeving. Het bewonerscomité houdt u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte. 

Het bewonerscomité. 

Fijn dat u onze activiteiten met een 

financiële bijdrage ondersteunt.  

Onze hartelijke dank hiervoor.  Wij 

zien dit gebaar mede als een blijk 

van waardering voor onze inzet. 

En….heeft u over de onderwerpen 

waarover wij u dit keer informeren 

opmerkingen, aanvullingen of 

ideeën neem dan contact met ons 

op. Of wilt u ons over andere 

onderwerpen die van belang zijn 

voor de bewoners van Heimolen en 

omgeving informeren aarzel dan 

niet!  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. En u hoort altijd van ons! 

Met vriendelijke groet,  

Bewonerscomité Heimolen                    

p/a Heimolen 31                                  

4625 DC Bergen op Zoom 

info@heimolen.eu                        

bank: ING 4994941 

Wegen Zandven en Zuidgeest.                                                                                                                                                           

De wegen Zandven en Zuidgeest zijn door de gemeente aangepakt en voorzien van een nieuwe bovenlaag. Mede gelet op de 

reacties van omwonenden zijn de wegen behoorlijk verbeterd. Dat is goed nieuws. Het bewonerscomité blijft in overleg met de 

gemeente en zal in het eerstvolgende gesprek het onderhoud van de wegen en de toegestane maximumsnelheid bespreken. 

Buren bellen buren.                                                                                                                                                                              

Bij het bewonerscomité komen signalen binnen dat meerdere bewoners van Heimolen en omgeving vinden dat het project ‘buren 

bellen buren’ niet naar wens verloopt. Enerzijds wordt bij een melding de bereikbaarheid als een probleem ervaren en anderzijds 

laat de politie het volgens meerdere bewoners bij een melding afweten. Het bewonerscomité zal in een eerstkomend overleg deze 

signalen met de coördinator van het project en de wijkagent bespreken.   Blijf echter altijd:                                                                                  

1. Bij verdachte situaties contact opnemen met je buren om samen de situatie te beoordelen, vast te leggen en door te geven.                                                                                                       

2. Bij urgente situaties direct contact opnemen met de politie: 0900 8844 of alarmnummer 112.                                                      

Alle verdachten situaties doorgeven aan coördinator Paul Vos: Paulvos@famvosvgils.demon.nl en/of wijkagent Erik Stalpers: 

erik.stalpers@mw-brabant.politie.nl, om inzicht te krijgen in wat er wordt waargenomen en hoe er gevolg aan is gegeven. 


