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Beste buurtbewoners. Het bewonerscomité wil 
u middels deze nieuwsbrief  met name informe-
ren over de voortgang m.b.t. het plaatsen van 
een AED defibrillator op Heimolen en over de 
ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe hoogspan-
ningslijn 380kV. 
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Een AED defibrillator op Heimolen wordt werkelijkheid!  
In januari jl. heeft het bewonerscomité aangegeven onderzoek te doen naar mogelijkheden voor het plaatsen 
van een AED defibrillator op Heimolen.  Op de vraag of u als bewoner bereid bent om éénmalig  een vrijwillige 
bijdrage te geven van  € 35,-  voor aanschaf van een AED apparaat hebben veel bewoners van Heimolen enthou-
siast gereageerd. Van de ingevulde formulieren heeft  89 % aangegeven een bijdrage van € 35,- te willen geven. 
Het bewonerscomité vindt dit een geweldig resultaat, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank.  
Om de begroting verder op orde te krijgen heeft het bewonerscomité voor dit project een aanvullende subsidie 
aangevraagd bij de gemeente Bergen op Zoom en bij de ANWB, afdeling Maatschappelijk Rendement. De ge-
meente Bergen op Zoom heeft de aanvraag nog in behandeling. De ANWB heeft reeds een aanvullende subsidie 
toegezegd. Mede hierdoor kan het bewonerscomité nu verder met het realiseren van het project.  
Als eerste stap vragen wij aan de bewoners die de éénmalige vrijwillige bijdrage van €35,- hebben toegezegd, 
om dit bedrag  voor 12 mei a.s. over te maken op rekeningnummer  NL16 INGB 0004994941 van het bewoners-
comité met daarbij de vermelding: bijdrage AED. Sommige bewoners hebben dit bedrag al overgemaakt, waar-
voor onze hartelijke dank. 
Als tweede stap zal het bewonerscomité een bijeenkomst beleggen met al die bewoners die aangegeven hebben 
gecertificeerd te zijn of een cursus willen volgen. Samen met u als bewoner zal het bewonerscomité zich inzetten 
om een AED apparaat op Heimolen werkelijkheid te laten worden. 

 

 

Voortgang 380kV. 
T.a.v. de nieuwe hoogspanningslijn 380kV vindt het bewonerscomité dat hoogspanningsleidingen zo ver mogelijk 
verwijderd moeten zijn van mensen, en dat hoogspanningsleidingen geen of zo min mogelijk nadelige effecten 
mogen hebben in landelijk waardevol gebied/natuurgebied o.a. de Brabantse Wal. Verder waar mogelijk bunde-
ling met bestaande 150kV en 380kV hoogspanningsleiding en/of infrastructuur. Gelet op deze uitgangspunten 
heeft het bewonerscomité als voorkeurstracé gekozen voor het blauw/gele tracé door het Markiezaatsgebied 
ten noorden van Bergen op Zoom. De keuze voor dit tracé heeft mede tot gevolg, dat de bestaande hoogspan-
ningsmasten ten zuiden van Bergen op Zoom zullen verdwijnen. Het bewonerscomité heeft m.b.t. de nieuwe 
hoogspanningsleiding nauw contact met het Brabants Landschap. 
Eind maart jl. zijn de resultaten van de MER bekend geworden. Info hierover via www.rvo.nl/subsidies-
regelingen/zuid-west-380-kv-oost-rilland-tilburg. Op 25 april jl. heeft het college van B&W van Bergen op Zoom 
de voorkeur uitgesproken voor het zuidelijke tracé (paars ten zuiden van Bergen op Zoom). Daarbij de voorkeur 
dat een deel daarvan ondergronds wordt aangelegd. Op 10 mei a.s. wordt hierover een beeldvormende verga-
dering gehouden in de raadszaal van het stadhuis. Het bewonerscomité is uitgenodigd tijdens deze vergadering 
in te spreken. Wilt u naar het bewonerscomité reageren dan kan dat via info@heimolen.eu  
 
 
 
 

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

 

Onderhoud wegen Zandven, Zuidgeest en Nieuwebaan. 

De afgelopen periode is er groot onderhoud gepleegd aan de wegen 
Zandven, Zuidgeest en Nieuwebaan. De aannemer heeft op initiatief 
van de gemeente  het profiel van de weg aangepakt met een speciale 
machine waarbij een natuurlijk bindmiddel wordt toegevoegd aan het 
granulaat om het profiel van de weg meer stabiliteit te geven. Ook 
heeft de aannemer maatregelen getroffen om de afwatering van de 
wegen flink te verbeteren.  Het bewonerscomité hoopt  dat deze ma-
nier van half-verharding van de wegen een goed resultaat zal geven. 
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