BEZOEK PVDA-TWENTERAND
VRIEZENVEEN – ENGELSSTRAAT
Vorige week bezochten leden van de
fractie, bestuur en andere actieve leden
van de PvdA jouw buurt. Maandelijks
gaan we naar een kern van onze
gemeente, om zodoende goed op de
hoogte te zijn van alles wat er leeft
onder de inwoners van onze gemeente.
We zijn dit keer in gesprek gegaan met
bewoners in de Engelsstraat.
In deze brief brengen we u op de hoogte
van de meest opvallende punten
waarvoor de inwoners aandacht
vragen. Belangrijke informatie voor ons,
in ons werk als politieke partij in de
gemeente Twenterand. Reageren? Dat
kan via pvda-twenterand@hotmail.com.

Ons bezoek – de resultaten
Over het algemeen zijn de inwoners
die we spraken zeer tevreden over het
wonen in hun buurt. Het wordt als een

rustige woonbuurt beschreven, met
genoeg leefruimte. Er is weinig
verkeer, geen doorgaande weg in de
buurt. Dit geeft allemaal een plezierige
woon- en leefomgeving. Ook het
gebouwde woon- en zorgcomplex
vindt men een aanvulling voor de
buurt.
Verbeteringen in de Engelsstraat
Bijna iedereen is zeer positief over de
aangebrachte verbeteringen in de
Engelsstraat. Het weghalen van huizen
uit de rijtjeswoningen en het realiseren
van een carport heeft goed gewerkt. Er
is ruimte ontstaan ook voor het zicht,
nu zijn er “doorkijkjes” gemaakt.
De verbeteringen zijn nog niet klaar.
Het is voor de bewoners echter niet
duidelijk of en wanneer de volgende
dingen worden aangepakt. Er wordt
aangenomen dat het met name een
geldprobleem is, waarom niet verder
wordt gewerkt.
Aandacht voor …..
Enkele bewoners vroegen aandacht
voor het braakliggende terrein aan de
rand van de Engelsstraat. De bedoelde
verkoop lukt kennelijk niet.

De parkeerplaatsen op het gras vind
men over het algemeen wel prettig dat
ze er gekomen zijn, maar qua
uitvoering en uitstraling waren echte
parkeerplaatsen toch beter geweest.

Sociale samenhang
De sociale samenhang in de buurt
wordt ook als positief bestempeld. Er
bestaat het nodige aan contact met
elkaar. Ook doordat verschillende
mensen al langere tijd (20-30-40 jaar)
in dezelfde woning wonen, maakt dat
het contact met elkaar goed is. Zorg
voor en met elkaar komt in deze buurt
nog voor.
Deze zorg voor elkaar maakt ook dat
een enkele bewoners zich zorgen
maakt om de economische crisis en de
effecten op de mensen; werkloosheid,
weinig geld en dergelijke.

Wat doen we met deze
informatie?
De raadsleden van de PvdA kunnen de
suggesties goed gebruiken bij hun
werk in de gemeenteraad. Het is
belangrijk dat we weten wat er leeft bij
de inwoners. Het is natuurlijk niet zo,
dat we alles direct kunnen oplossen.
Toch zijn er onderwerpen waar we als
PvdA meer aandacht aan zullen geven.
Het gemêleerde wonen wordt als zeer
positief gezien. Samen met de
gemeente en woningstichting kan dit
behouden worden.
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