
NIEUWSBRIEF  januari 2019 

Een nieuw jaar is weer ingegaan. Het bewonerscomité  
wenst alle bewoners een heel goed en gelukkig 2019 en  
zal zich ook dit jaar inzetten om het algemeen belang 
van de bewoners van Heimolen en omgeving te behartigen. 
 
 

 

 

 

 
 

Het bewonerscomité. 
Per 1-01-2019 is het bewonerscomité 
samengesteld uit de volgende leden: 
- Gerard Kamp (voorzitter) 
- Sylvia van der Brand (penningmeester) 
- Ton Hermus (secretaris) 
- Jac Nuijten 
- Herman Maassen 
- Stefan Kipping 
- René Pijnen 
- Jolanthe Krepel 
- Floor Brouwer 
Het bewonerscomité is blij dat Floor 
Brouwer is toegetreden, zodat er ook 
een bewoner van de oostkant van de 
Heimolen in het bewonerscomité is 
vertegenwoordigd. Richard Mol (Ant-
werpsestraatweg) heeft het bewoners-
comité na 9 jaar verlaten. 
 
 

Contact. 
Het bewonerscomité spant zich in om 
waar mogelijk uw gezamenlijke belan-
gen als bewoners van Heimolen en 
omgeving te behartigen. Hiervoor komt 
het comité ongeveer acht keer per jaar 
in een overleg bij elkaar. Heeft u op-
merkingen, aanvullingen of ideeën 
neem dan contact met ons op. Het 
bewonerscomité stelt dit zeer op prijs. 
Stuur uw bericht per email of stop een 
briefje in de brievenbus op onderstaand 
adres. Uw onderwerp wordt dan be-
sproken op de eerstvolgende bijeen-
komst. Desgewenst wordt u uitgeno-
digd om uw onderwerp toe te lichten. 
Het staat u ook vrij om, na kennisge-
ving, uit belangstelling bij een overleg 
aanwezig te zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een AED op Heimolen en Zandven/Nieuwebaan is gerealiseerd. 
Zowel in Heimolen als in Zandven/Nieuwebaan hangt nu een AED die gebruiksklaar is 
en bij eventuele calamiteiten gebruikt kan worden. Dit is vooral mogelijk gemaakt 
doordat bewoners een eenmalige vrijwillige bijdrage hebben gegeven. Hartelijk dank 
hiervoor.  Als na 15 januari een 18 tal bewoners de (herhaling)cursus burgerhulpver-
lener hebben gevolgd zullen in totaal 24 bewoners in Heimolen en omgeving op-
roepbaar en inzetbaar zijn als er zich een calamiteit voor doet. Dank voor uw inzet. 

 
 Verkeershinder op Heimolen.     
Onveilige situaties voor fietsers en voetgangers  en verkeershinder  
(rijden met te hoge snelheid en geluidsoverlast van motorvoertuigen  
en landbouwverkeer)blijven zowel aan de westkant als aan de oostkant  
van Heimolen een steeds terugkerend probleem.  
Onlangs heeft het bewonerscomité stickers van max. 30km (Heimolen) en 60km 
(Huijbergsebaan) onder de bewoners uitgedeeld om op de vuilcontainers te plakken. 
Hierbij de gedachte: “Alle kleine beetjes helpen”. Heeft u nog geen stickers om op te 
plakken, neem dan contact op met het bewonerscomité. Er zijn er nog genoeg over!  
In oktober en december jl. heeft het bewonerscomité een gesprek gehad over de 
verkeershinder met wethouder Patrick van der Velden. In januari komt er een ver-
volg. Lees meer op de website van het bewonerscomité bij ‘Verkeershinder’. 

 

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

 

Voortgang aanleg 380 kV. 
In oktober jl. heeft Tennet een tweede werkatelier georganiseerd. Het bewonersco-
mité en ook direct betrokken bewoners waren hierbij aanwezig. Er zijn voor de on-
dergrondse aanleg nu twee varianten overgebleven. 
Variant 1:  ondergrondse aanleg in de buisleidingenstraat.  
Variant 2:  een meer westelijke ondergrondse aanleg niet in de buisleidingenstraat. 
Daarbij zijn er voor de ligging van het noordelijke opstijgpunt (nabij Heimolen) twee  
locaties uitgewerkt. Locatie A: opstijgpunt direct na de A4 en locatie B: opstijgpunt 
direct nabij de Huijbergsebaan, waarbij een langere ondergrondse verkabeling tot 
aan de Huijbergsebaan. Lees meer hierover op de website van het bewonerscomité 
bij het onderwerp ‘380kV Hoogspanningslijn’. 
 

 

 

Glasvezelkabel op Heimolen??? 
Maandag 7 januari jl. heeft het bewonerscomité opnieuw contact opgenomen met 
Glasvezel Buitenaf om te informeren naar de stand van zaken voor de bewoners  
van Heimolen die te kennen hebben gegeven indien mogelijk een glasvezelaanslui-
ting te realiseren. In week 3 heeft Glasvezel Buitenaf een intern vervolgoverleg. 

Belangrijke meldpunten. 
Heb u vragen m.b.t. onderwerpen in het algemeen belang van bewoners, neem dan 
contact op met het bewonerscomité (zie kolom hiernaast). 
Hebt u een melding: 
-  m.b.t. de veiligheid gebruik dan WhatsAppgroep Buurtpreventie Heimolen. De 
   wijkagent krijgt deze melding ook te lezen . Heeft u zich nog niet aangemeld bij de 
   WhatsAppgroep, aarzel dan niet en meld u aan. Op de website van het bewoners 
   comité bij het item ‘Buurtpreventie’ kunt u lezen hoe u dat kunt doen. 
-  m.b.t. afvaldumping of stankoverlast in het buitengebied maak een melding via de 
   site van de gemeente of bel 0900 9965432 (24 uur per dag bereikbaar). 
-  m.b.t. de vliegbasis Woensdrecht maak een melding via het klachtennummer  
   0800 022 6033 of via het digitale klachtenformulier op  
    https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-enschadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier 
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