
NIEUWSBRIEF  november 2016  

Beste buurtbewoners.  Het bewonerscomité wil u middels 
deze nieuwsbrief informeren over de onderwerpen die mo-
menteel actueel zijn. Voor meer informatie zie onze website.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeershinder in Heimolen en omgeving blijft een zorg! 
Bewoners van Heimolen blijven last houden van verkeershinder. Met name de 
verkeerssnelheid en geluidshinder van doorgaand landbouwverkeer  blijven 
vooral in de maanden juli t/m oktober in Heimolen een zorg. Onlangs is er op-
nieuw overleg geweest met de gemeente, maar, mede gelet op wet- en regel-
geving, zijn echte afdoende maatregelen nog niet gevonden.  Mocht u zelf als 
bewoner van Heimolen een nog niet bedachte, doeltreffende  oplossing weten, 
neem dan contact met ons op. Als u dit doet voor 26 november as. wordt uw 
oplossing besproken in het eerstvolgende overleg van het bewonerscomité. 
 

Uit veiligheidsoverweging hebben onlangs bewoners van de Huijbergsebaan en 
Zandven aan het bewonerscomité voorgesteld om : 

- op het verharde gedeelte van Zandven een 30km zone in te stellen. 
- aandacht te vragen voor het te hard rijden op de Huijbergsebaan. 
- het informatiebord hoek Huijbergsebaan/Zandven te verplaatsen voor 

beter uitzicht naar links voor automobilisten, fietsers en voetgangers.  
Het bewonerscomité heeft deze voorstellen onder de aandacht van de ge-
meente en de wijkagent gebracht. De gemeente geeft aan dat een 30km zone 
wettelijk alleen kan in een bebouwde kom. Dit is voor Zandven niet van toepas-
sing. De gemeente gaat het uitzicht bij het informatiebord hoek Huijbergse-
baan/Zandven nader bekijken en indien mogelijk de borden verplaatsen. De 
gemeente gaat op de Huijbergsebaan snelheidsmetingen verrichten. Het be-
wonerscomité heeft voorgesteld om op de kruising Huijbergsebaan/Heimolen 
op termijn een rotonde aan te leggen. Een rotonde haalt de snelheid eruit en 
zal de veiligheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers verhogen. 

 
 Aanleg 380kV hoogspanningsleidingen. 
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben geza-
menlijk in juni jl. het tracédocument Zuid-West 380kV oost uitgebracht. Dit gaat mede over ons woongebied.  
N.a.v. dit document heeft  het bewonerscomité haar uitgangspunten voor een voorkeurstracé opnieuw vastgesteld: 

- hoogspanningsleidingen zo ver mogelijk verwijderd van mensen. 
- geen/zo min mogelijk nadelige effecten in landschappelijk waardevol gebied/natuurgebied, o.a. Brabantse Wal. 
- waar mogelijk bundeling met bestaande 150kV en 380kV hoogspanningsleiding en infrastructuur. 

Gelet op deze uitgangspunten kiest het bewonerscomité als voorkeurstracé het tracé door het Markiezaatsgebied. Op dit 
moment heeft het bewonerscomité m.b.t. deze keuze overleg met gemeente en Tennet. Verwacht wordt dat er medio 2017  
een MER zal worden opgesteld om m.b.t. de in het tracédocument genoemde tracés de milieueffecten in kaart te brengen. 

 

 
met vriendelijke groet, 
 

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

 

Onderhoud wegen Zandven, Zuidgeest en Nieuwebaan. 
De gemeente is voornemens om het profiel van de wegen Zandven en Zuidgeest opnieuw aan te pakken, zoals als proef is 
gebeurd op de weg van Zandven richting de kaasboerderij. De gemeente geeft aan dat de proef een goed resultaat heeft 
opgeleverd. Momenteel loopt er nog een onderzoek naar een afdoende afwatering voor Zandven en Zuidgeest. Hierbij 
wordt ook de grenssloot langs Zuidgeest betrokken. De Nieuwebaan wordt in het reguliere onderhoud meegenomen. 
 

 
Terrein TNO Heimolen BV. 
In de nieuwsbrief van april jl. staat 
dat de gemeente, provincie en 
directie van TNO overleg  zouden 
hebben. Dit overleg heeft plaats-
gevonden. Tot nu toe valt er echter 
nog niets concreets te melden.  

 

AED defibrillator. 
Bewoners van Heimolen hebben aan 
het bewonerscomité voorgesteld om 
een AED defibrillator op Heimolen te 
plaatsen. Het bewonerscomité is 
hierover momenteel met diverse 
instanties in gesprek.  

WhatsAppgroep Buurtpreventie Heimolen en omgeving. 
Nog niet aangesloten? Doe mee!! Kijk voor deelname op de website bij het 
onderwerp “Buurtpreventie, Buren bellen buren”. 

 

Denk met ons mee! 
Het bewonerscomité zet zich in om uw 
belangen te behartigen. Via het onderwerp 
‘contacten’ op de website of onderaan 
deze nieuwsbrief ziet u de mogelijkheden 
om contact met ons op te nemen. 
Draagvlak vinden wij belangrijk. Wij waar-
deren het als u met ons meedenkt en 
stellen het op prijs als u ons laat weten 
hoe u zelf over bepaalde onderwerpen 
denkt.  
Wilt u op de hoogte blijven van verande-
ringen op de website. Geef uw emailadres 
aan ons door. Dan krijgt u bericht zodra er 
wijzigingen/aanvullingen zijn. 
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