
NIEUWSBRIEF  november 2017 

Beste buurtbewoners. Het bewonerscomité wil u middels deze 
nieuwsbrief informeren over de meest actuele ontwikkelingen 
die op dit moment in uw omgeving een rol spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang herbestemming terrein TNO Heimolen BV. 
Sinds medio 2017 is dhr. Marco Schuringa de nieuwe directeur van TNO Heimo-
len BV. Eind augustus jl. heeft het bewonerscomité op uitnodiging van TNO een 
gesprek gehad met de nieuwe directeur. In dit gesprek gaf dhr. Schuringa aan 
dat het idee van het bouwen van een dertien tal woningen op het bedrijventer-
rein van TNO recht zal doen aan de locatie. De rest van het terrein, dus alle na-
tuur, zal in dit plan natuur blijven. Aan dit idee ligt het document “Herontwikke-
ling terrein TNO Heimolen BV, opgesteld  in 2015 door het bewonerscomité in 
samenspraak met verschillende organisatie, mede ten grondslag. TNO zoekt nu 
een koper. 

Verkeershinder op Heimolen en Huijbergsebaan. 
Veilig Verkeer Nederland heeft op aanvraag van het bewonerscomité een rapport uitgebracht met aanbevelingen om de 
verkeershinder (geluidsoverlast voor omwonenden) en verkeersveiligheid (met name voor fietsers en voetgangers) op Heimolen en de 
Huijbergsebaan (overtreden maximum snelheid) te verbeteren.  Ook heeft het bewonerscomité een gesprek gehad met ZLTO 
afdeling Bergen op Zoom. Het bewonerscomité heeft het rapport van VVN naar de gemeente gestuurd. Een gesprek over 
dit rapport met de desbetreffende wethouder is op dit moment in voorbereiding.  Kijk voor meer informatie of voor het 
inzien van het rapport van Veilig Verkeer Nederland op de website van het bewonerscomité: www.heimolen.eu bij het 
onderwerp Verkeershinder op Heimolen.  

 

 

met vriendelijke groet,  
 
Bewonerscomité Heimolen 
p/a Heimolen 31 
4625 DC Bergen op Zoom 
info@heimolen.eu 
www.heimolen.eu 
bank: NL 16 INGB 0004994941 

 

Voortgang 380kV. 
Zoals u weet heeft de minister het Voorlopig VoorKeursAlternatief 380 kV vastgesteld. Dit tracé loopt ten zuiden van 
Bergen op Zoom en gaat bij Mattemburgh ongeveer 7 km ondergronds. Het bewonerscomité zet zich momenteel in voor 
een verlenging van het ondergrondse tracé nabij Heimolen: het doortrekken van de ondergrondse verbinding onder de 
A4 en onder de Huijbergsebaan door met daarbij het opstijgpunt direct na de Huijbergsebaan. Het bewonerscomité heeft 
hierover een vervolggesprek gehad met wethouder Coppens van de gemeente Bergen op Zoom. Het bewonerscomité is 
op dit moment in gesprek hierover met Tennet. 

 

AED op Heimolen. 
Op dit moment is er voor aanschaf van een AED apparaat op Heimolen € 2500 beschikbaar. € 2100 is er opgebracht door 
de bewoners van Heimolen en omgeving zelf en € 400 is er als subsidie beschikbaar gesteld door de ANWB. Nogmaals 
hartelijk dank voor uw eenmalige vrijwillige bijdrage. Een subsidiebijdrage door de gemeente Bergen op Zoom is afgewe-
zen. Het AED apparaat komt te hangen aan de buitengevel van de woning Heimolen 45a (Fam. Krepel). In de in het voor-
jaar gehouden enquête hebben een 12 tal bewoners aangegeven dat zij bereid zijn om als vrijwilliger een basiscursus te 
willen volgen om in geval van nood oproepbaar te zijn. Op kort termijn worden deze bewoners benaderd om een en an-
der in gang te zetten. In januari 2018 zal de basiscursus plaats vinden.  In februari 2018 hoopt het bewonerscomité zo ver 
te zijn dat het AED apparaat daadwerkelijk geplaatst is en beschikbaar voor gebruik. 

Wegen Zandven, Zuidgeest en Nieuwebaan. 
Begin november is er aan de wegen Zandven en Zuidgeest onderhoud gepleegd in opdracht van de gemeente Bergen op 
Zoom. De wegen hebben een flinke opknapbeurt gekregen. 

WhatsAppgroep. 
Gebruik de WhatsAppgroep Heimolen Buurtpreventie alleen voor meldingen 
met betrekking tot veiligheid. Wilt u andere zaken dan veiligheid met elkaar 
delen, gebruik dan de WhatsAppgroep Prikbord Heimolen e.o. Hoe u zich hier 
voor kunt aanmelden leest u op de website van het bewonerscomité 
www.heimolen.eu bij het onderwerp Buurtpreventie ‘Buren Bellen Buren”. 
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