
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bedoeling dat buurtbewoners zelf ingrijpen. Dit kan 

immers gevaarlijk zijn.  

Voorbeeld: In een huis iets verderop aan de 

straat is de verlichting uit maar zie je laat op 

de avond het licht van een zaklamp achter de 

gordijnen bewegen. Dit terwijl je weet dat de 

bewoners weg zijn voor een verjaardag van 

een familielid.  

 

Wie doen er mee? 

Alle bewoners van het gebied Fianestraat, Groot 

Molenbeek, Heimolen, Zandven en Zuidgeest met als 

begrenzing het stuk Antwerpsestraatweg gelegen 

tussen het tunneltje van de Zuidgeest en de 

Leidingstraat en het stuk Huijbergse baan gelegen 

tussen Groot Molenbeek en de Zandven kunnen mee 

doen. Hoe meer buurtgenoten meedoen des te groter 

de alertheid en de mogelijkheid om binnen onze buurt 

vreemde of verdachte situaties te onderkennen. 

Daarnaast zijn bij een groot aantal deelnemers ook de 

mogelijkheden om elkaar in te schakelen wanneer dat 

nodig is groter.  

Hoe doe je mee? 

Meld je aan door je telefonisch of per mail op te 

geven. Na aanmelding worden de naam en 

contactgegevens van de deelnemers opgenomen op 

de lijst. Deze lijst wordt vervolgens onder de 

deelnemers verspreid. Inmiddels zijn er al diverse 

buurtgenoten wonend in onze buurt die mee doen. 

Dit betreft René Pijnen (Heimolen), Pierre Passier 

(Heimolen), David Schilleman (Groot Molenbeek),  

Marjo Huisman (Zuid Geest), René Broos (Zandven), 

Richard Mol en Paul Vos ( beiden 

Anwerpsestraatweg).  

 

 

Waar meld je jezelf aan? 

Je meldt jezelf aan bij Paul Vos via telefoon 06-20789996 

of paul.vos@famvosvgils.demon.nl. 

Paul woont aan de Antwerpsestraatweg 595 (tegenover 

transportbedrijf Huijbregts). Hij heeft zich beschikbaar 

gesteld als coördinator. Ook voor vragen of 

opmerkingen kan contact worden opgenomen met Paul 

Vos en ook voor het doorgeven van vreemde of 

verdachte situaties kan dit telefoonnummer of 

emailadres worden gebruikt.  

Paul onderhoudt eveneens het contact met wijkagent 

Erik Stalpers en zal periodiek alle meldingen doorgeven 

aan Erik. Erik Stalpers zal vervolgens de resultaten van 

de meldingen terugkoppelen naar Paul.  

 

 

Doe mee en vergroot hiermee de 

veiligheid in uw woonomgeving!!! 
 

Met vriendelijke groet, mede namens wijkagent Erik Stalpers 

en coördinator  Paul Vos,  het Bewonerscomité Heimolen, p/a 

Heimolen 31, 4625 DC Bergen op Zoom. 

info@heimolen.eu                                        bank:  ING 4994941 


