
NIEUWSBRIEF  januari 2015 

 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van het jaar 2015. Het bewoners-

comité Heimolen wenst u een heel goed jaar toe met heel veel 

mooie en fijne dagen.  Ook in 2015 zal het bewonerscomité 

daar waar mogelijk de gezamenlijke belangen behartigen voor 

alle bewoners van Heimolen en omgeving. Enthousiast en met 

grote betrokkenheid zal het bewonerscomité zich voor u inzet-

ten en hoopt  daarbij het komende jaar weer te mogen reke-

nen op uw steun en vertrouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze vernieuwde website:  www.heimolen.eu  

De website van het bewonerscomité Heimolen is vernieuwd en geactualiseerd. Sinds vorige week is de ver-

nieuwde website online gegaan. Vanaf nu kunt u op onze website lezen met welke onderwerpen het bewoners-

comité  zich momenteel bezig houdt en wat de voortgang is met betrekking tot deze actuele onderwerpen. 

Indien relevant zullen nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.  Ook kunt u informatie vinden over eerdere 

onderwerpen die momenteel minder actueel zijn. 

Omdat het bewonerscomité ook benieuwd is naar uw mening  over  actuele onderwerpen kunt u zelf via de 

website op een onderwerp reageren.  Wij stellen uw mening op prijs en zullen uw mening meenemen in de 

bespreking van het onderwerp. 

Onder het kopje Agenda ziet u wanneer de eerstkomende vergadering van het bewonerscomité staat gepland. 

Het bewonerscomité overlegt altijd op zaterdagmorgen.  Uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan die bijeen-

komst kunt u lezen welke onderwerpen die komende zaterdag besproken zullen worden.  Indien u dat wenst 

kunt u vooraf via de website uw mening over het te bespreken onderwerp kenbaar maken of u aanmelden om 

de bijeenkomst bij te wonen. 

Het bewonerscomité hoopt met deze vernieuwde en geactualiseerde website u nog beter te kunnen informe-

ren om zo de betrokkenheid van de bewoners van Heimolen en omgeving nog verder te vergroten.  Wij zien uit 

naar uw reactie op de verschillende actuele onderwerpen waar het bewonerscomité zich momenteel mee bezig 

houdt. 

 

 

Nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV. 

In december j.l. heeft het bewonerscomité navraag gedaan 

over de voortgang m.b.t. de nieuwe bestemming van het ter-

rein TNO Heimolen BV.  Zowel de directie van TNO alsmede 

de gemeente hebben te kennen gegeven dat er op dit mo-

ment geen concrete plannen zijn m.b.t. een nieuwe bestem-

ming. 

 

 

Bewonerscomité Heimolen.                                             

Een aantal bewoners hebben in het afgelopen jaar 

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 onder-

steunen dan juichen wij dat van harte toe. Uw wel-

kome bijdrage kunt u overmaken op onderstaand 

rekeningnummer. 

met vriendelijke groet,                                              
Bewonerscomité Heimolen.                                             
p/a Heimolen 31                                                                    
4625 DC Bergen op Zoom                                      
info@heimolen.eu       www.heimolen.eu                                                   
bank:NL16 INGB 0004994941 
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