
NIEUWSBRIEF  april 2016 
Beste buurtbewoners. Het bewonerscomité Heimolen heeft zich de afgelopen 
periode intensief bezig gehouden met onderwerpen die op dit moment de 
meeste aandacht vragen en wil u hierover informeren. Voor informatie over 
andere actuele onderwerpen zie onze website www.heimolen.eu    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV. 
Ook de  afgelopen periode heeft het bewonerscomité regelmatig overleg gevoerd 
m.b.t. de herontwikkeling van het terrein van TNO Heimolen BV. In de voortgang 
hiervan is er op 24 februari  jl. in het provinciehuis in Den Bosch een gesprek ge-
weest tussen de provincie, de gemeente en TNO. Uit dit overleg  kreeg het bewo-

nerscomité van de gemeente de volgende informatie: 
“Zoals bij u bekend is heeft het bedrijf TNO aangegeven te willen vertrekken uit 
Bergen op Zoom en de achterblijvende locatie te willen her-ontwikkelen. Al enige 
tijd is een onderzoek gaande wat hierbij mogelijk is. Het vestigen van bedrijven en 
kantoren is hierbij in ieder geval niet mogelijk gebleken. Inmiddels is duidelijk ge-
worden dat de provincie een rol wil hebben in het bepalen van de herontwikke-
lingsmogelijkheden. Om die reden heeft op 24 februari 2016 overleg plaatsgevon-
den tussen gedeputeerde E. van Merrienboer, de directeuren Nagtegaal en Van 
Dongen van TNO en wethouder Van der Velden van de gemeente Bergen op Zoom. 
Hieruit is naar voren gekomen dat de provincie actief mee wil kijken naar de her-
ontwikkeling gezien het belang van het gebied. Uiterlijk in april komt er een werk-
groep-overleg met TNO, de provincie en de gemeente om alle mogelijkheden nog 
een keer goed door te nemen. Met de begeleidingsgroep Heimolen zullen korte 
lijntjes worden gehouden. De gemeente zal in overleg met de begeleidingsgroep zo 
spoedig mogelijk nadere informatie verstrekken”. 
Inmiddels is bekend dat er op 28 april a.s. een nieuw overleg is gepland tussen pro-
vincie, gemeente en de directie van TNO Heimolen BV. 

 

 

  
 

380 KV hoogspanningskabel. 
Op 24 maart jl. heeft het bewonerscomité met de gemeente over dit onderwerp gesproken. Uit dit overleg het volgende: 
Voor het traject Zuid-West 380KV-Oost (van Rilland tot aan Tilburg) is een geheel nieuwe procedure opgestart, waarbij een nieu-
we Milieu Effecten Rapportage (MER) wordt opgesteld. Verwacht wordt dat eind 2016 deze nieuwe MER-rapportage afgerond zal 
zijn. Rond Bergen op Zoom worden opnieuw twee trajecten onderzocht: één traject langs de noordkant en één langs de zuidkant. 
In de nieuw op te stellen MER worden nieuwe wet- en regelgeving meegenomen. In het gehele traject Rilland – Tilburg is het 
mogelijk om 10 km ondergronds aan te leggen. Het bewonerscomité is voorstander van ondergrondse aanleg omdat de visuele 
vervuiling door de nieuwe hogere masten de landschappelijke waarde aantast van het landschappelijk waardevol gebied ‘De 
Brabantse Wal’, mogelijk in de toekomst onderdeel van het Unesco Geopark Scheldedelta.  De gemeente Bergen op Zoom zet 
eveneens in op ondergrondse aanleg en heeft in recent gehouden gesprekken met Tennet dit aan Tennet aangegeven. De ge-
meente is zich zeer bewust van de zorgen die er leven bij de bewoners van kwetsbare objecten. Deze bewoners geven aan al 
geruime tijd niet te weten waar ze aan toe zijn. De gemeente dringt er bij Tennet op aan dat er een goede communicatie is vanuit 
Tennet naar de betrokken bewoners van kwetsbare objecten. Nadat de MER is afgerond en het nieuwe voorkeurstraject door de 
minister opnieuw is vastgesteld, is het mogelijk om bevindingen m.b.t. ondergrondse aanleg verder kenbaar te maken. 
 
 
 

 

 
met vriendelijke groet, 
 

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

 

Locatie voor Niet Gesprongen Explosieven (NEG) hoek Huijbergsebaan/Molenzichtweg nabij Heimolen. 

In de vorige nieuwsbrief van november 2015 heeft het bewonerscomité  u geïnformeerd over het feit dat de gemeente het ter-
rein hoek Huijbergsebaan/Molenzichtweg nabij Heimolen heeft aangewezen als terrein voor het tot ontploffing brengen van niet 
gesprongen explosieven (NEG’s). Omdat de communicatie richting omwonenden vanuit de gemeente niet had plaatsgevonden 
heeft het bewonerscomité zich ingespannen om de informatie vanuit de gemeente alsnog plaats te laten vinden. Inmiddels heb-
ben alle omwonenden van de locatie bericht van de gemeente ontvangen. De volledige berichtgeving kunt u vinden op de websi-
te van het bewonerscomité:  www.heimolen.eu bij het onderwerp “Locatie voor Niet Gesprongen Explosieven”. 

 
 
 

 

Hartelijk dank! 
In dit nieuwe jaar 2016 hebben een aantal 
bewoners van Heimolen en omgeving ons 
werk met een financiële bijdrage onder-
steund. Hiervoor hartelijk dank. Wilt ook u 
onze activiteiten met een financiële bij-
drage steunen dan juichen wij dat van 
harte toe. U kunt uw vrijwillige bijdrage 
overmaken op onderstaand rekening-
nummer. Hartelijk dank! 

WhatsApp-groep Buurtpreventie Heimolen. 
Bewoners van Heimolen en omgeving hebben voorgesteld om in Heimolen en om-

geving WhatsApp-groepsborden te plaatsen. Elders in het land blijkt dat deze bor-
den preventief werken. Het bewonerscomité gaat zelf een zestal borden aanschaf-
fen. Samen met de gemeente wordt gekeken hoe plaatsing gerealiseerd kan wor-
den.  Bent u nog niet aangesloten bij de WhatsApp-groep. Doe mee!! Kijk voor deel-
name op de website bij het onderwerp  “Buurtpreventie, Buren bellen buren” . 

Verlichting fietspad Huijbergsebaan. 
Het bewonerscomité ondersteunt het advies van de Jeugdraad aan de gemeente om 
fietspaden in het buitengebied waaronder Huijbergsebaan te verlichten. 
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