
NIEUWSBRIEF  april 2015 

Beste buurtbewoners. Hierbij de tweede nieuwsbrief van het 

jaar 2015. Dit keer (indien u aanwezig was) persoonlijk aan u 

aangeboden door een van de leden van het bewonerscomité. 
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Website:  www.heimolen.eu 

Sinds vier maanden is de vernieuwde website van het bewonerscomité 
Heimolen in de lucht. Op deze website vindt u uitgebreide informatie 
over actuele onderwerpen die op dit moment in Heimolen en omgeving 
van belang zijn. Hopelijk heeft u onze website al meerdere keren be-
zocht. Bij het item Agenda kunt u zien wanneer  het bewonerscomité 
overleg heeft en welke onderwerpen besproken worden tijdens dit 
overleg. En wilt u graag een berichtje als er een update is van de websi-
te dan kan dat. Geef uw emailadres door aan een van de leden van het 
bewonerscomité of via info@heimolen.eu  en u krijgt automatisch een 
berichtje als er een update van de website is. 

 

 Voortgang nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV. 
Het bewonerscomité Heimolen heeft een duidelijke visie omtrent een nieuwe bestemming voor het terrein 
van TNO Heimolen BV. Het bewonerscomité heeft deze visie gedeeld  met een aantal instanties.  Op woensdag 
25 februari  2015 heeft het bewonerscomité hiervoor een bijeenkomst belegd met het Brabants Landschap, 
Stichting Brabantse Wal, IVN Groene Zoom,  Namiro Woensdrecht, Vogelwerkgroep Bergen op Zoom en met 
Camping Uit en Thuis. Tijdens deze bijeenkomst heeft het bewonerscomité de aanwezigen over haar visie geïn-
formeerd en is er gesproken over de vraag of de aanwezige instanties en het bewonerscomité een gemeen-
schappelijk belang hebben t.a.v. een nieuwe bestemming voor het terrein van TNO Heimolen BV. Als op-
brengst van dit overleg is er met de aanwezige instanties gezamenlijk het document “Wenselijke herbestem-
ming terrein TNO Heimolen BV” opgesteld. Op onze website kunt u het document inzien. 
Op 25 maart 2015 is dit document in een gesprek aangeboden aan de gemeente Bergen op Zoom en op 
woensdag 8 april 2015 is het document in een gesprek aangeboden aan de directie van TNO Heimolen BV. 

 

 

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

 

Verkeersveiligheid op Heimolen. 
Op maandag 13 april jl. is er vanaf de komgrens aan de 
westkant van Heimolen tot huisnummer 26 nieuwe 
wegbelijning aangebracht op het wegdek. Het rijvlak 
voor het gemotoriseerde verkeer is optisch versmald 
en het fietspad is verbreed. De gemeente heeft deze 
nieuwe belijning aangebracht om de snelheid van au-
to’s en doorgaand landbouwverkeer af te remmen 
zodat deze voertuigen minder snelheid hebben als ze 
de eerste verkeersdrempel naderen. Hopelijk heeft de 
maatregel  effect.  De gemeente heeft verder toege-
zegd in de loop van het jaar (tijdelijk) smilies te plaat-
sen om te kijken of dit ook  een remmend effect heeft 
op de snelheid van het verkeer. Ook op de Antwerpse-
straatweg  zullen (tijdelijk) smilies worden geplaatst. 
 

 

Onderhoud wegen Zandven en 
Zuidgeest. 
Bewoners van Zandven hebben aan het bewo-
nerscomité gevraagd om bij de gemeente na te 
vragen of hun straatje ook geveegd zou kunnen 
worden door de veegwagen van Saver. Het be-
wonerscomité heeft dit onderwerp met de ge-
meente besproken. In een antwoord gaf de ge-
meente aan dat het bedoelde straatje niet in 
opdracht van de gemeente door Saver wordt 
geveegd omdat het bedoelde straatje particulier 
bezit is.  
 

WhatsApp-groep Buurtpreventie Heimolen. 
De whatsApp-groep werkt goed en maakt de buurt een stuk veiliger. 
Nog niet opgegeven? Doe mee en vergroot de veiligheid in uw woon-
omgeving. Kijk op onze website voor deelname. 
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