
 

BEZOEK VAN PVDA-TWENTERAND AAN 

VROOMSHOOP 

 

Op zaterdag 12 oktober bezochten fractieleden, bestuursleden en andere actieve leden van 

de PvdA de kern Vroomshoop. Maandelijks bezoeken we 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 in gesprek gegaan met bewoners in de straten: Churchillstraat, 

Flierakkers en Bijvank.  

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. De inwoners zijn over het 
algemeen tevreden over het wonen in hun buurt 
en natuurlijk zijn er ook zaken die beter kunnen. 
 
Het meest wordt genoemd waarover men 
tevreden is: 

1. algemeen leefklimaat 
2. de sociale samenhang 
3. groen in de buurt 

 
Het meest wordt genoemd waarover men 
ontevreden is: 

1. verkeersveiligheid 
2. onderhoud van openbaar groen 
3. overlast van buren 

 
 
Verkeersveiligheid 
Het onderwerp waarvoor 
de meeste aandacht 
wordt gevraagd is de 
verkeersveiligheid. 
Verschillende bewoners, 
van met name de 
Churchillstraat geven aan  
dat er hard wordt gereden 

en dat het ook steeds drukker wordt.  
 
Specifiek wordt er ook gewezen op de 
schoolgaande jeugd die op de fiets naar school  
 
gaat. De grote groepen zelf, geven bepaalde 
vormen van gevaar. Maar ook de situatie in de  
herfst en de winter. De (klinker-)straten zijn dan 
door bladeren, vocht en/of bevriezing erg glad. “Er 
gaan verschillende kinderen onderuit”; meldt een 
van de inwoners ons.  
 
 
 
Onderhoud openbaar groen 
Het groen in de buurt wordt zeer gewaardeerd. Er 

wordt wel aandacht gevraagd voor het onderhoud 

ervan. Rommelige struiken, weggehaalde bomen, 

rotzooi op allerlei plekken. Ook hebben we met 

eigen ogen verschillende rommelige situaties 

gezien. Natuurlijk is het niet zo dat de gemeente 



hiervoor altijd verantwoordelijk is. Ook de 

bewoners in de wijk hebben zelf hierbij een rol. 

 

Sociale samenhang 
Over de sociale samenhang in de buurt wordt 

verschillend gedacht. We hebben mensen 

gesproken die hierover 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 geven ook een 

aantal  mensen aan contacten 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 
Er wordt door een van de bewoners opgemerkt dat 

de brandweerkazerne eigenlijk niet in de woonwijk 

thuis zou horen en dat die verplaatst zou moeten 

worden naar de rand van het dorp. De kwaliteit 

van sommige (huur-) 

woningen laat te wensen 

over. De hondenpoep ergert 

een aantal bewoners. En er 

werd gewezen op 

parkeerproblemen in 

sommige straten.  

 

Wat gaan we doen met deze informatie? 

De raadsleden van de PvdA Twenterand kunnen de 

informatie goed gebruiken bij hun werk in de 

gemeenteraad. Het is daarom belangrijk dat we 

weten wat er leeft bij de inwoners. Het is helaas 

niet zo, dat we alles direct kunnen oplossen. Soms 

zijn er ook tegengestelde meningen over bepaalde 

zaken. Daarbij speelt soms ook dat de bewoners 

zelf bepaalde problemen kunnen oplossen.  

Toch zijn er ook onderwerpen waar we als PvdA-

fractie meer aandacht aan zullen besteden. 

Hieronder enkele voorbeelden. 

Het valt op dat verkeersveiligheid vaak wordt 

genoemd, ook in andere kernen waar we op 

bezoek zijn geweest. 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 belangrijk vergroten. Ook geeft het 

gelegenheid elkaar te helpen. 

Er zijn ook punten die wij doorgeven aan de 

woningstichting. Samen met de gemeente kan er 

misschien verbetering worden aangebracht in het 

woonklimaat.  

 

 

Meer weten? 
  Heeft u vragen over ons bezoek aan 

Vroomshoop?  
  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  

 

 

http://digitalekranthazerswoude-dorp.nl/algemeen/uitbreiding-parkeerterrein-willem-kloosstraat-hazerswoude-rijndijk/attachment/parkeerbord/


 

 


