
NIEUWSBRIEF      december ’10 

Het is weer even geleden dat u als bewoner van de Heimolen en om‐
geving een nieuwsbrief van ons in uw brievenbus heeft ontvangen. 
Dat wil echter niet zeggen dat wij als Bewonerscomité Heimolen al 
die tijd stil hebben gezeten. Wij benaderen u alleen als we echt iets te 
melden hebben. Dat is nu het geval. 

 

 

 

 

Bewonersbijeenkomst  

22 december a.s. 

De  gemeente  organiseert  op  22 

december a.s. een  informatiebij‐

eenkomst  over  veiligheid  rond‐

om  TNO  Heimolen.  Hiervoor 

heeft  u  van  de  gemeente  een 

uitnodiging  in de brievenbus  ge‐

had.  Het  Bewonerscomité  vindt 

het  van  groot  belang  dat  veel 

bewoners  van Heimolen  en  om‐

geving  die  avond  aanwezig  zijn. 

Het  gaat  om  uw  veiligheid.  De 

gemeente  heeft  die  avond  wat 

uit te leggen!!!  

Komt allen naar het “Hoofdkwar‐

tier”  in  de  Rembrandtstraat!!! 

Laat  u  informeren  en  uw  stem 

horen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TNO‐Heimolen BV 

Onlangs heeft de gemeente aan het 
bedrijf  TNO  Heimolen  BV    een 
nieuwe  vergunning  verstrekt.  Wij 
als  bewonerscomité  hebben  in  de 
aanloop  naar  deze  nieuwe  vergun‐
ning  als  Stichting  Buurtschap  Hei‐
molen  bij  de  gemeente  Bergen  op 
Zoom  zienswijzen  (voorstellen  tot 
verandering in de vergunning) inge‐
diend  en  zo  geprobeerd  de  veilig‐
heid  voor u  als bewoners  gegaran‐
deerd  te  krijgen.  De  gemeente 
heeft  naar  ons  inzicht  te  weinig 
veranderingen  in  de  nieuwe  ver‐
gunning  aangebracht.  De  nieuwe 
vergunning  is  onduidelijk  in  het 
garanderen  van  de  veiligheid  voor 
de bewoners van Heimolen en om‐
geving  en  voldoet  naar  ons  inzicht 
niet  aan  wat  de  wet  voorschrijft. 
Uw veiligheid staat op het spel! 

In overleg met onze advocaat heb‐
ben wij  als  bewonerscomité  beslo‐
ten verder actie te ondernemen.  In 
uw belang tekenen wij als Stichting 
Buurtschap  Heimolen  nu  bezwaar 
aan bij de Raad van State. Als bur‐
gers van Nederland hebben ook wij, 
bewoners  van  Heimolen  en  omge‐
ving, recht op een veilige woonplek. 
Dit  recht zullen wij bij de Raad van 
State verdedigen door de verleende 
vergunning aan te vechten.

A4  aansluiting  en  andere  ont‐
wikkelingen 

Heimolen  en  omgeving  is  binnen  de 
grenzen  van de  gemeente Bergen op 
Zoom  een  woonplek  waar  rust  en 
natuur  nog  in  belangrijke mate  aan‐
wezig zijn. De geplande aansluiting op 
de A4 ter hoogte van Heimolen kan de 
mooie natuur en aanwezige rust gaan 
verstoren.  De  ontwikkeling  van  de 
plannen voor de aansluiting op de A4 
ter  plaatse  van  Heimolen  worden 
daarom  nauwlettend  door  ons  in  de 
gaten  gehouden.  Binnenkort  kunnen 
we  de  uitkomst  van  de MER  (Milieu 
Effecten  Rapportage)  tegemoet  zien. 
Ook ten aanzien van  initiatieven zoals 
een Hotel en benzinestation bij de op‐ 
en  afritten  ter  hoogte  van  Heimo‐
len/Antwerpsestraatweg en de nieuw 
geplande  hoogspanningskabel  zal  het 
bewonerscomité  uw  belangen  als 
bewoner  van  Heimolen  en  omgeving 
behartigen. 

Met vriendelijke groet, 
 
Bewonerscomité Heimolen 
Pa. Heimolen 31 
4625 DC  Bergen op Zoom 
heimolen@home.nl 
bank:  ING 4994941 

Heeft u opmerkingen,  aanvullingen of  ideeën neem dan  contact met 

ons  op.    Stuur  uw  bericht  naar  nevenstaand  adres.  Uw  onderwerp 

wordt  dan  besproken  tijdens  de  eerstvolgende  vergadering.  Desge‐

wenst wordt u uitgenodigd om uw onderwerp toe te lichten.  

Vindt u ook dat wij ons als Bewonerscomité Heimolen op een goede 

manier  inzetten en uw belangen als bewoner van Heimolen en omge‐

ving op een goede manier behartigen en wilt u onze activiteiten finan‐

cieel met een vrijwillige bijdrage ondersteunen dan juichen wij dat van 

harte toe. Tot nu toe stort elk lid van het Bewonerscomité jaarlijks een 

bijdrage  in de kas om de noodzakelijk gemaakte onkosten  te kunnen 

betalen. U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op ING 4994941. 


