
 
NIEUWSBRIEF  augustus 2019 
Beste buurtbewoners. Hierbij de tweede  nieuwsbrief van het   
bewonerscomité in dit kalenderjaar met nadere informatie over   
de meest actuele ontwikkelingen in uw woonbuurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgerhulpverlening. 
In Heimolen en omgeving hangen nu twee AED apparaten: één op het adres Heimolen 45a en één op het adres Zandven 2. 
Beide apparaten zijn gebruiksklaar en kunnen als dat nodig is ingezet worden. 
Hoe te handelen bij een calamiteit met een hartstilstand? 
→ Bel ALTIJD eerst 112. Ambulance en burgerhulpverleners komen er zo spoedig mogelijk aan. 
→ Van levensbelang is om zo snel mogelijk te beginnen met reanimeren. Als u niet exact weet hoe te handelen laat u dit 
over aan de eerste burgerhulpverlener die arriveert. Ga ook alleen met de AED aan de slag als u weet hoe te handelen. 
Is burgerhulpverlener iets voor u? 
Een burgerhulpverlener vergroot de overlevingskans van mensen met een hartstilstand vooral als je binnen 6 minuten 
begint met reanimeren. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe beter! Als burgerhulpverlener start jij de eerste hulp 
op en reanimeer je net zo lang totdat professionals gearriveerd zijn om het werk van jou over te nemen. Het bewonersco-
mité heeft het  voornemen om in januari as. opnieuw een reanimatietraining te organiseren. 
Wellicht heeft u al eens overwogen om ook burgerhulpverlener te worden. Aarzel niet en neem contact op met het bewo-
nerscomité, volg in januari de reanimatietraining en meld u daarna aan bij het netwerk van www.hartslagNu.nl  U bent dan 
oproepbaar als er in onze buurt een calamiteit voordoet. Hoe meer burgerhulpverleners er in onze buurt zijn hoe beter. 
Ga voor meer uitgebreide informatie naar de website van het bewonerscomité www.heimolen.eu en klik op Links. 

 

Aanleg van glasvezel. 
In het buitengebied van Heimolen. (Huijbergsebaan, Zandven, Nieuwebaan, Zuidgeest, Antwerpsestraatweg en Fianestraat). 

Glasvezel Buitenaf heeft  in haar planning aangegeven in het derde kwartaal van dit jaar (juli 2019) te beginnen met de 
werkzaamheden in het buitengebied van Heimolen (WDT-01, het gebied ten zuiden van Bergen op Zoom) . Omdat er nog 
geen activiteiten worden waargenomen heeft het bewonerscomité navraag gedaan bij de aannemer. Deze deelde mede 
dat er een achterstand is opgelopen op de planning. Wellicht dat er een aanvang wordt gemaakt in het vierde kwartaal. 
In de woonkern van Heimolen is een aansluiting op glasvezel nu ook mogelijk. 
Glasvezel Buitenaf heeft voor Heimolen een beslissing genomen voor aanleg van glasvezel. Heimolen valt onder het project 
‘Glasvezel in de Lintbebouwing’. Glasvezel Buitenaf heeft voor dit project een nieuw businessplan ontwikkeld. In week 34 
(rond 19 augustus) staat de start van de campagne gepland. Glasvezel Buitenaf zal alle postadressen die in aanmerking komen 
voor een aansluiting aanschrijven en uitvoerig informeren.  

met vriendelijke groet, 
 
Bewonerscomité Heimolen 
p/a Heimolen 31 
4625DC Bergen op Zoom 
info@heimolen.eu 
www.heimolen.eu 
bank: NL16 INGB0004994941 

 

 

Voortgang aanleg 380 kV hoogspanningsleiding. 
In juli 2017 heeft de toenmalige minister Kamp het voorgenomen tracé voor de nieuwe 380 kV hoogspanningsleiding tus-
sen Rilland en Tilburg vastgesteld. Dit tracé langs de zuidkant van Bergen op Zoom is in de periode tussen 2017 en nu met 
vele belanghebbenden verder uitgewerkt. Het bewonerscomité heeft hier aan deelgenomen. De huidige minister Wiebes 
heeft de Samenwerkende Overheden om advies gevraagd. Begin juni jl. hebben de Samenwerkende Overheden hun geza-
menlijk advies aan de minister uitgebracht. Als resultaat van de uitwerking van het tracé is aanvankelijk een breed gedra-
gen voorkeur uitgesproken voor het verder ondergronds doortrekken van de hoogspanningskabels in de buisleidingen-
straat vanaf de A4 tot aan de Huijbergsebaan met het opstijgpunt nabij de Huijbergsebaan. Daarna gaven nieuwe inzichten 
aan dat de bovengrondse hoogspanningsleiding na de Huijbergsebaan tot grootschalige aantasting van bestaand bosge-
bied (Natura2000-gebied) zou leiden. Door de hoogspanningskabels ook in dit gebied in de buisleidingenstraat te leggen en 
het opstijgpunt verder te verplaatsen kan de genoemde grootschalige aantasting van het bestaande bosgebied voorkomen 
worden. Het advies van de Samenwerkende Overheden luidt dan ook om te onderzoeken of verder dan nu gedacht de 
hoogspanningskabels in de buisleidingenstraat kunnen worden gelegd. De minister zal na de zomervakantieperiode zijn 
reactie op het advies van de Samenwerkende Overheden bekend maken en een besluit nemen. 
 
 
 

 
 
Belangrijke meldpunten.    Hebt u een melding: 
-  m.b.t. de veiligheid gebruik dan WhatsAppgroep Buurtpreventie Heimolen.  
-  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). 
   Of maak een melding met je telefoon via de Buiten Beter App: snel, makkelijk en  

   meteen melden op de plek en het moment dat jij een probleem in de buitenruimte ziet! 
-  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 

 

→ De minister geeft aan meer tijd nodig te hebben voor nader onderzoek. 
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