
NIEUWSBRIEF  november 2015 
Beste buurtbewoners. Hierbij de derde nieuwsbrief van dit jaar. Dit 
keer met een aantal bekende en een tweetal nieuwe onderwerpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluiting op de kabel in het buitengebied. 
Een aantal bewoners van Zandven en Zuidgeest hebben het bewonerscomité 
laten weten dat bij hen de wens leeft om aangesloten te worden op kabel. Dit 
omdat zij graag verbetering willen in de voor hen huidige voorziening m.b.t.  
telecommunicatie (telefoon, tv en internet). Het bewonerscomité heeft zich via 
internet en middels een gesprek met de gemeente verder in dit onderwerp ver-
diept. De nieuwsbrief biedt te weinig ruimte om u goed te informeren over het-
geen het bewonerscomité m.b.t. dit onderwerp heeft uitgezocht en verwijst 
daarom voor meer informatie naar de eigen website: www.heimolen.eu  
Als u als bewoner van Zandven, Zuidgeest en ook Antwerpsestraatweg aangeslo-
ten wil worden op kabel om zo uw trage huidige voorziening te verbeteren, 
maak uw wens dan kenbaar aan het bewonerscomité. Stuur een berichtje naar 
info@heimolen.eu of stop een briefje in de brievenbus van het secretariaat: 
Heimolen 31, 4625 DC Bergen op Zoom. U kunt ook reageren via de website. Bij 
voldoende belangstelling pakt het bewonerscomité dit onderwerp verder op. 

 

Locatie voor Niet Gesprongen Explosieven (NEG). 
B&W van de gemeente Bergen op Zoom heeft het terrein hoek Huijbergsebaan / Molenzichtweg nabij Heimolen aangewe-
zen als terrein voor het tot ontploffing brengen van niet gesprongen explosieven. Die explosieven zouden bij graafwerk-
zaamheden in de gemeente gevonden kunnen worden. Het bewonerscomité vindt het van groot belang dat de veiligheid 
van de bewoners, omwonenden van dit terrein, bij een dergelijke actie (het tot ontploffing brengen van explosieven) ge-
waarborgd is. Ook de  communicatie met de bewoners hierover mag nu en in de toekomst niets te wensen over laten. De 
gemeente heeft het bewonerscomité uitgenodigd voor een gesprek, mede omdat de communicatie over dit onderwerp 
richting omwonenden niet heeft plaats gevonden. In dit gesprek gaf de gemeente aan dat de veiligheid voor de omwonen-
den gegarandeerd is en de omwonenden alsnog en ook in de toekomst goed geïnformeerd zullen worden. Het bewoners-
comité wacht nu de berichtgeving van de gemeente af. Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook op onze website. 

 
 
 

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

 

Verkeersveiligheid op Heimolen.  
Het verzoek tot plaatsen van een spiegel op de kruising Bremstraat/Heimolen voor beter zicht vanuit de Bremstraat en het 
verzoek tot plaatsten van voorrangsborden bij de versmalling aan de westkant bij de komgrens van Heimolen voor meer 
duidelijkheid m.b.t. wie voorrang heeft bij het gelijktijdig naderen van deze versmalling  heeft de gemeente mede om veilig-
heidsreden niet ingewilligd. De gemeente vindt dat de snelheid dan eerder toe dan af zal nemen. 

 

Onderhoud wegen Zandven  en Zuidgeest.  
Het verzoek tot plaatsen van borden “alleen bestemmingsverkeer” op Zandven en Zuidgeest is door de gemeente afgewe-
zen. Handhaven is volgens de gemeente moeilijk. Het verzoek om ook de Nieuwe Baan mee te nemen in het reguliere on-
derhoud van Zandven en Zuidgeest heeft de gemeente wel ingewilligd voor zover het betreft het gedeelte onder de bomen. 
Voor het verzoek tot het uitdiepen van de (grens)sloot langs de kant van de weg op Zuidgeest t.b.v. een betere afwatering 
neemt het bewonerscomité contact op met Brabants Landschap, eigenaar en beheerder van deze (grens)sloot. 

Voortgang nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV. 
In de vorige nieuwsbrief van april gaf het bewonerscomité aan dat het bewonerscomité met diverse instanties gezamenlijk 
het document “Wenselijke herbestemming terrein TNO Heimolen BV” heeft opgesteld. Op de website kunt u het document 
inzien. Momenteel vinden er voortgangsgesprekken plaats. Zodra er echt nieuws te melden valt zullen wij u berichten. 

WhatsApp-groep Buurtpreventie Heimolen. 
Nog niet opgegeven. Doe mee. Kijk op de website voor deelname. Gebruik deze 

WhatsApp zoals beschreven op de website. Onze veiligheid ook uw zorg! 

380 KV. 
Berichten in de dagbladen vermelden dat minister Henk Kamp de resultaten van 
een onderzoek naar de mogelijkheid tot ondergronds aanleggen van kabels wil 
afwachten alvorens over te gaan tot verdere besluitvorming. Het bewonerscomi-
té zet dit onderwerp opnieuw op de agenda. Bent u voorstander van onder-
grondse bekabeling laat het ons weten via mail, brief of bericht via onze website.  
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