
NIEUWSBRIEF  januari 2021 

Beste buurtbewoners. Het bewonerscomité 
wenst u een heel goed en gelukkig nieuwjaar toe. 
Deze nieuwsbrief geeft u informatie over de     
onderwerpen die nu actueel zijn in onze buurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeershinder op Heimolen. 
In oktober jl. heeft het bewonerscomité uw mening gevraagd over de verkeershinder in Heimolen. Van alle 
bewoners heeft 67% gereageerd. Hartelijk dank voor uw reactie. Al uw bevindingen zijn op 2 november jl. 
aan wethouder Patrick van der Velden aangeboden.  
U als bewoner van Heimolen geeft aan vooral last te hebben van het doorgaand landbouwverkeer en door-
gaand vrachtverkeer. Ook het doorgaand autoverkeer, groepen motorrijders en te hard rijdende groepen 
wielrenners geven overlast.  Overlast door het rijden met te hoge snelheid, het veroorzaken van geluidshin-
der (in de zomermaanden vooral ook ‘s avonds laat, ’s nachts en ’s morgens vroeg), het veroorzaken van 
trillingen waardoor scheuren in de muren ontstaan, luchtvervuiling en het gebruik van de weg door Heimo-
len als sluiproute. U geeft aan dat de veiligheid van voetgangers en fietsers niet gewaarborgd is. Ook wordt 
de slechte staat van het wegdek genoemd.  
Al geruime tijd stond er een gesprek gepland met het bewonerscomité en wethouder Patrick van der Velden. 
De perikelen rond Covid-19 maakten een gesprek niet mogelijk. Op donderdag 10 december jl. is er toch 
vanuit de gemeente een mogelijkheid gevonden om met in achtneming van alle regelgeving een fysiek ge-
sprek te organiseren met de wethouder, een ambtenaar van de gemeente Bergen op Zoom en een kleine 
delegatie van het bewonerscomité. Het gesprek verliep in een open sfeer. Via een videopresentatie stelde 
het bewonerscomité een aantal maatregelen aan de orde om op kort termijn de verkeershinder terug te 
dringen. In januari 2021 komt de gemeente met een reactie op de voorgestelde maatregelen. 
De gepresenteerde alternatieve route voor doorgaand landbouwverkeer, een maatregel op langer termijn, 
werd zowel door de wethouder als door de ambtenaar gezien als een uiteindelijk definitieve oplossing van 
het probleem van verkeershinder op Heimolen. In het eerste kwartaal van 2021 komt hierover als eerste 
aanzet een gesprek. 
Alle maatregelen staan beschreven in het document “Maatregelen om verkeershinder terug te dringen”, 
versie 5. U kunt dit document inzien op de website van het bewonerscomité www.heimolen.eu  bij het item 
‘Verkeershinder op Heimolen’. Lees het document eens rustig door, zodat u op de hoogte bent van de maat-
regelen die het bewonerscomité heeft voorgesteld. U kunt indien gewenst via de website of email reageren. 

Zonnepark in de omgeving van Heimolen. 
“Ruim baan voor zonneparken” kopte de krant (BN-de Stem) van donderdag 24 december jl. De krant be-
richtte dat dit initiatief speelt in de omgeving van Heimolen, maar niet bekend is wie hierachter zit en hoe 
concreet dit is. Het bewonerscomité kan u hierover het volgende mededelen. 
Het plan wordt ontwikkeld door SOLAR PROVIDER GROUP /SPG. En wel op het terrein aan de Zuidgeest, een 
voormalige stortplaats achter het terrein van TNO. Het perceel wordt nu voor landbouwdoeleinden gebruikt.  
Het bewonerscomité is meerdere malen tijdig en uitvoerig geïnformeerd en ook de gemeente is op de hoog-
te. Maar wat zeker zo belangrijk is: de direct betrokken bewoners van Zuidgeest en Zandven zijn ook door 
SPG tijdig geïnformeerd. Bewoners konden en kunnen elk moment reageren en vragen stellen. 
De vergunningsprocedure is in de laatste fase. 
Op de homepage van de website van het bewonerscomité www.heimolen.eu  vindt u bij het onderwerp 
‘Zonnepanelen’ meer informatie over dit initiatief.  
  

 
 
 

 

 

 

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 

 
 

Cursus burgerhulpverlener/AED. 
Het bewonerscomité organiseert al een aantal jaren in de maand januari 
een cursus AED voor burgerhulpverleners. Wegens de regelgeving rond-
om covid-19 kan de cursus voorlopig geen doorgang vinden. Raadpleeg 
de site van Hartslagnu.nl om te kijken of uw certificaat in deze bijzonde-
re omstandigheid verlengd is. Wellicht heeft u hier bericht van gehad. 
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