
NIEUWSBRIEF  augustus 2012 

De tweede nieuwsbrief van 2012. Het bewonerscomité Heimolen wil u via deze 
nieuwsbrief graag informeren over de onderwerpen die op dit moment van belang zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNO Heimolen BV                                                                                                                                                                           In een van de 

vorige nieuwsbrieven heeft het bewonerscomité u geïnformeerd over het feit dat de gemeente in 2010 aan TNO Heimolen een 

nieuwe vergunning heeft verleend. Omdat het bewonerscomité vindt dat die nieuw verleende vergunning de veiligheid van de 

bewoners van Heimolen niet duidelijk garandeert, heeft het bewonerscomité in overleg met de advocaat in 2011 tegen de ver-

leende vergunning beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit jaar op 27 maart diende dit beroep. Op 13 juni jl. heeft de Raad 

van State uitspraak gedaan. Met name op het punt van veiligheid voor de bewoners heeft de Raad van State de gemeente als 

vergunningverlener opnieuw de opdracht gegeven om binnen 16 weken na verzending van de uitspraak aan te tonen dat de lig-

ging van de veiligheidscirkel op een juiste wijze is bepaald, dat bij de berekening de juiste door de wet voorgeschreven rekensys-

tematiek is gehanteerd en dat daarbij de door de wet voorgeschreven juiste gegevens zijn gebruikt. Tot begin oktober heeft de 

gemeente de tijd om deze opdracht uit te voeren. Daarna zal de Raad van State een vervolguitspraak doen. Het bewonerscomité 

vindt dat u als bewoner van Heimolen en omgeving recht heeft op een veilige woonplek. Daarom zal het bewonerscomité zich 

blijven inspannen om uw recht op een veilige woonplek zo goed mogelijk te waarborgen. 

 

 

A4/A58 Afrit 29                                                                                                                       In 

de eerste nieuwsbrief van januari dit jaar informeerde het bewonerscomité u over de 

ontwikkelingen met betrekking tot de nieuw geplande op – en afritten nabij Heimolen en 

het daarbij voorgenomen plan van de gemeente om afrit 29 op termijn te sluiten. Sa-

men met wijkcommissie Oost, wijkcommissie Nieuw Borgvliet Langeweg, Zeebra 

Tours, Lievensberg Ziekenhuis en de gemeente Woensdrecht heeft het bewonerscomi-

té een brief gestuurd naar het college van Ben W en alle politieke partijen met het 

verzoek om afrit 29 ten alle tijden open te houden. Dit vanuit het oogpunt van veiligheid  

(toenemend verkeersoverlast) en bereikbaarheid. De gemeente heeft als antwoord 

gegeven nadat diverse onderzoeken zijn afgerond pas in oktober 2012 verdere infor-

matie te kunnen verstrekken. Het bewonerscomité wilde zolang niet afwachten en heeft 

verder actie ondernomen. Er zijn gesprekken geweest met leden van alle raadsfracties 

van Bergen op Zoom en met leden van Provinciale Staten. Dit leidde er toe dat er me-

de vanuit de raadsfracties opnieuw vragen zijn gesteld aan B en W van Bergen op 

Zoom. Een belangrijk punt hierbij is dat in 2008 door het college van B en W een MER-

procedure is opgestart. Een MER (MilieuEffectRapportage) brengt de milieugevolgen 

van een besluit in beeld, voordat het besluit wordt genomen. De Commissie voor de 

MER is een bij wet ingestelde onafhankelijke adviseur bij MER-procedures. Zij advi-

seert het bevoegd gezag over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. Omdat 

de beoogde plannen worden uitgevoerd in het gebied Brabantse Wal, een gebied met 

hoge landschappelijke waarde, wilde het college in 2008 een zorgvuldige procedure 

doorlopen met een onpartijdige toets op juistheid en volledigheid. In 2011 heeft het 

college de MER-procedure echter zonder enig overleg of publicatie stopgezet. Het 

bewonerscomité vindt dit stopzetten niet juist en heeft aan het college onlangs om 

uitleg gevraagd waarom die MER-procedure is stop gezet. U wordt  in de volgende 

nieuwsbrief verder geïnformeerd.  

 

 

Bewonerscomité Heimolen     

Contact.                                        
Het bewonerscomité spant zich in om 
waar mogelijk uw belangen als bewo-
ner van Heimolen en omgeving te 
behartigen. Hiervoor komt het comité 
ongeveer acht keer per jaar in overleg 
bij elkaar. Heeft u opmerkingen, aan-
vullingen of ideeën neem dan contact 
met ons op. Het bewonerscomité stelt 
dit zeer op prijs. Stuur uw bericht per 
e-mail of stop een briefje in de brie-
venbus op onderstaand adres. Uw 
onderwerp wordt dan besproken 
tijdens de eerstvolgende vergadering. 
Desgewenst wordt u uitgenodigd om 
uw onderwerp toe te lichten. Het staat 
u ook vrij om, na kennisgeving, uit 
belangstelling bij een overleg aanwezig 
te zijn. 

Wederom hartelijk dank!!     
Hartelijk dank voor al diegenen die ons 
al in 2012 financieel met een bijdrage 
in de kas ondersteund hebben. Gezien 
de juridische kosten die we hebben is 
uw bijdrage meer dan welkom. Inkom-
sten, behalve de contributie van de 
leden heeft het comité nauwelijks.  

Wilt ook u onze activiteiten met een 
financiële bijdrage steunen dan juichen 
wij dat van harte toe. U kunt uw vrij-
willige bijdrage overmaken op onder-
staand rekeningnummer. 

 
Met vriendelijke groet, 
Bewonerscomité Heimolen 
Pa. Heimolen 31 
4625 DC Bergen op Zoom 
info@heimolen.eu (nieuw!!) 
bank: ING 4994941 
 

 

 

Verkeershinder op Heimo-

len. 
Van meerdere bewoners op Heimolen 

krijgt het bewonerscomité bericht dat zij 

last hebben van vrachtverkeer en het 

zeer zware doorgaande landbouwver-

keer. Met name voor bewoners rond de 

drempels is de geluidsoverlast een 

beproeving. Het bewonerscomité heeft 

hierover een klacht ingediend bij de 

gemeente en om een oplossing ge-

vraagd. 

 

 

 

 

COVM                                                                                                                        

Twee keer per jaar is er overleg met de vliegbasis 
Woensdrecht.  Onderwerp van gesprek is met 
name de geluidsoverlast. Vliegbewegingen die 
afwijken van het reguliere vliegprogramma, alleen 
oefeningen, staan vermeld op www.luchtmacht.nl -
> vliegbewegingen of op Teletekstpagina 766. De 
vliegbasis probeert omwonenden middels Twitter, 
@VlbWoensdrecht, zo goed mogelijk op de hoogte 
te houden. Ook communiceert de vliegbasis via 
Twitter afwijkende vliegbewegingen zoals die van 
de AWACS.                                                      
Bij klachten zie onderstaande belangrijke meldpun-
ten. 

 

 

Belangrijke meldpunten 
Meld kentekens, beschrijvingen van verdachte personen of zaken aan team-bergen-woensdrecht@mw-brabant.politie.nl 
Meldpunt klachten afvaldumpingen in het buitengebied: 0900 9965432 
Meldpunt klachten m.b.t. de vliegbasis Woensdrecht: Bureau Communicatie Koninklijke Militaire School Vliegbasis Woensdrecht 0164 69 39 39,  
of via het klachtennummer 0800 022 6033 of via het digitale klachtenformulier op www.luchtmacht.nl -> vliegbewegingen -> klachten. 
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