
 

BEZOEK VAN PVDA-TWENTERAND AAN 

WESTERHAAR 

 

Kort geleden bezochten fractieleden, bestuursleden en andere actieve leden van de PvdA 

de kern van Westerhaar. Maandelijks gaan we naar een kern in onze gemeente, om 

zodoende goed op de hoogte te zijn van alles wat er leeft onder de mensen. We waren 

inmiddels voor de tweede keer in Westerhaar. We 

zijn in gesprek gegaan met bewoners in de omgeving 

van de Webbinkstraat en Rozenstraat. 

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. Wilt u reageren, dat kan via pvda-twenterand@hotmail.com of via 

onderstaande contactgegevens. 

Inleiding 

Over het algemeen zijn de inwoners die we 
spraken tevreden over het wonen in hun buurt. 
Natuurlijk weet men verschillende punten ter 
verbetering te noemen.  
 
Het meest wordt genoemd waarover men 
tevreden is: 

1. rustige woonomgeving 
2. speelruimte voor de kinderen 
3. levendige en gezellige buurt 

 
Het meest wordt genoemd waarover men 
ontevreden is: 

1. overlast door jongeren 
2. onderhoud van de straten 

 
 

 
 
 

 
Overlast door jongeren 
De overlast van jongeren wordt vaak genoemd. 
Sommige mensen vinden wel dat het beter aan het 
worden is. In het verleden zijn er incidenten 
geweest, dit ligt nog vers in het geheugen van de 
bewoners.  
 
Onderhoud van de straten 
Het groen in de buurt wordt zeer gewaardeerd. Er 

wordt wel aandacht gevraagd voor het onderhoud 

ervan. Gewezen wordt er op de slechte staat van 

het onderhoud van de straten. Met name de 

Webbinkstraat kent verschillende kuilen en 

hobbels die er niet horen te zitten en die voor 

bewoners die slecht ter been zijn het lastig maakt 

om over de stoep te lopen. 

Sociale samenhang 
Over de sociale samenhang in de buurt wordt 

verschillend gedacht. We hebben mensen 

gesproken die zeer enthousiast zijn, veel contacten 

hebben in de buurt, mensen opzoeken en mensen 

op bezoek krijgen. Maar ook zijn er mensen die 

aangeven nauwelijks contacten in de buurt te 

hebben. Niet iedereen vindt dat ook belangrijk. 

Toch geeft ook een aantal  mensen aan contacten 

http://www.bloggen.be/motorrijder/archief.php?startdatum=1219010400&stopdatum=1219615200


in de buurt te missen. De oudere bewoners, die 

ook al langer in de buurt wonen, vinden dat het 

wel minder wordt met de contacten in de buurt. 

Enkele losse punten 
De kwaliteit van sommige (huur)woningen laat te 
wensen over. Het idee bestaat dat de woning-
stichting hier niet veel aan doet . Vooral de isolatie 
van de huurwoningen wordt vaak genoemd als 
aandachtspunt. Verder wordt opgemerkt dat er 
weinig winkels zijn in Westerhaar en er wordt 
aandacht gevraagd voor de rommel op straat en in 
de bosjes. 
 
Er wordt ons ook gewezen op de onveilige 
speeltoestellen op het speelterrein en glas in de 

zandbak. We zullen dit doorgeven aan de 
gemeente om dit te controleren.  

 

Wat gaan we doen met deze informatie? 

De raadsleden 

van de PvdA 

Twenterand 

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. Soms zijn er ook tegengestelde 

meningen over bepaalde zaken. Daarbij speelt ook 

dat de bewoners zelf bepaalde problemen kunnen 

oplossen.  

Toch zijn er onderwerpen waar we als PvdA-fractie 

meer aandacht aan zullen besteden. Hieronder 

enkele voorbeelden. 

Net zoals in andere buurten waar we op bezoek 

zijn geweest, valt het op dat verkeersveiligheid 

vaak wordt genoemd. Voor de komende 

gemeenteraadsverkiezingen zullen we hiervan een 

thema maken. Kinderen, ouderen, iedereen moet 

op een veilige manier aan het verkeer kunnen 

deelnemen.  

We zullen ook binnen het welzijnswerk van de 

gemeente aandacht vragen voor het stimuleren 

van buurtcontacten. Onderling contact kan het 

woonplezier aanzienlijk vergroten. Ook geeft het 

gelegenheid elkaar te helpen. 

Het probleem van de onveilige speeltoestellen en 

het glas in 

de zandbak 

zullen we 

aankaarten 

bij de 

Buitendienst 

van de 

gemeente. 

Dit moet 

snel 

opgelost 

kunnen 

worden. 

Als PvdA zullen we tevens informeren naar de 

voortgang van het plan “Kop Westerhaar-

Vriezenveensewijk”, want onder andere het 

isoleren van woningen vraagt om de nodige 

aandacht. Hierbij zullen we ook in gesprek gaan 

met de woningstichting Mijande Wonen.  

Meer weten? 
  Heeft u vragen over ons bezoek aan 

Westerhaar?  
  Of wilt u meer weten over de PvdA en ons 

werk binnen de gemeente Twenterand?  
 
Neem gerust contact met ons op!  
Of bezoek onze website: 

www.twenterand.pvda.nl  

Fractie :  
Margreeth Spang: mspang3@hotmail.com  
Hans Zebel :  zebevers@hotmail.com  
 
Bestuur via:  
Gerard Beukers (secretaris)  
E: pvda-twenterand@hotmail.com  


