
NIEUWSBRIEF  april 2014 

Beste buurtbewoners. Hierbij de tweede nieuwsbrief 

van dit jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester Frank Petter bezoekt Heimolen en omgeving. 

Op uitnodiging van het bewonerscomité Heimolen brengt burgemeester Frank Petter a.s. vrijdag 2 

mei van 10.00 tot 12.00 uur een kennismakingsbezoek aan Heimolen en omgeving.  Na ontvangst zal 

de burgemeester bij goed weer, vergezeld van leden van het bewonerscomité, vanaf 10.30 uur een 

rondrit maken op de fiets.  Bij slecht weer maken we gebruik van de auto. Vanuit Molenbeek via de 

leidingenstraat fietsen we richting Heimolen.  De route gaat verder langs het terrein van TNO, het 

viaduct over de A58, de Oude Postbaan, Zuidgeest, Zandven en via de Huijbergsebaan, terug naar 

Heimolen. Het bewonerscomité zal de burgemeester vooral kennis laten maken met het prachtige 

landelijke woongebied waarin wij als bewoners van  Heimolen en omgeving wonen. Ook zal het 

bewonerscomité de diverse onderwerpen die op dit moment de aandacht in Heimolen en omgeving 

vragen tijdens de rondrit ter sprake brengen. Denk hierbij o.a. aan de nieuwe bestemming voor het 

terrein van TNO Heimolen BV, de op termijn eventueel beoogde nieuwe op - en afritten van en naar 

de A58/A4 nabij Heimolen en de veiligheid in Heimolen en omgeving. 

Voortgang besprekingen nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV. 

In de Bergse Bode van 19 februari jl. stond een artikel met daarin  het plan dat TNO in hoofdlijnen 

heeft gepresenteerd aan de gemeente Bergen op Zoom voor de invulling van een nieuwe 

bestemming voor het terrein van TNO Heimolen BV. De provincie heeft zich onlangs uitgesproken 

over dit plan in hoofdlijnen en aangegeven dat bebouwing buiten de contouren van de 

bedrijfsbestemming op het vigerende bestemmingsplan op deze locatie niet mogelijk is. Dit omdat 

de rest van het perceel binnen de Ecologische hoofdstructuur ligt. De besprekingen over de nieuwe 

bestemming zijn nog in voortgang. In de klankbordgroep waarin zowel het Brabants landschap, dhr. 

Kipping van camping Uit en Thuis, de gemeente en het bewonerscomité Heimolen participeren, 

wordt nog volop van gedachten gewisseld over een eventuele nieuwe bestemming. Momenteel 

wordt vooral onderzocht wat de kaders zijn, waarbinnen eventuele plannen te realiseren zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bewonerscomité Heimolen        

p/a Heimolen 31                       

4625 DC Bergen op Zoom       

info@heimolen.eu                  

bank: NL16 INGB 0004994941 

 


