
De PvdA was in Kruiningen: de resultaten! 
 
Wij zijn onlangs in uw buurt geweest om te vragen wat bewoners van hun buurt vinden. 
De meeste mensen in uw buurt geven aan hier prettig te wonen. 
 
De bewoners van Kruiningen waarderen de rustige woonomgeving en gezellige en 
levendigheid in de wijk, en de bereikbaarheid van de winkels.  
 
Hoewel bewoners aangeven in het algemeen tevreden te zijn over Kruiningen, hebben 
zij ook een aantal punten van zorg. Zo geven sommige bewoners aan dat het parkeren 
in de straten beter zou kunnen. Daarnaast zouden zij graag zien dat het vuil beter werd 
opgeruimd en er door de BOA op het speelveld bij de kerk waar veel hondenpoep licht 
meer word gecontroleerd. Ook de voortuintjes  van woningen R.B Wonen zien er 
onverzorgd uit. De trottoirs in het eerste deel van de Slotstraat liggen slecht en het 
hardrijden in de straten geeft overlast. De gebruikers van de volkstuintjes zijn 
ontevreden Zo ligt er naar hun mening verkeerde grond waardoor de eerste jaren weinig 
zal groeien De inwoners van Kruiningen willen verder ook graag het zwembad 
behouden. Speeltuintjes moeten worden aangepast aan de behoefte van de kinderen.. 
 
De PvdA in Reimerswaal neemt deze zorgen serieus. We gaan daarom op zoek naar 
mogelijkheden om de genoemde punten van zorg bespreekbaar te maken en daar waar 
mogelijk te verbeteren.  
 
We vroegen bewoners tijdens onze bezoeken ook om onveilige verkeerssituaties te 
noemen. In de  wijken werd vooral de Hoofdstraat genoemd als straat waar hard wordt 
gereden. Zebrapaden worden daarbij genoemd als mogelijke oplossing. Verder is er 
overdag overlast rond het gemeentehuis van geparkeerde auto’s De PvdA onderneemt 
waar mogelijk actie in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.  
Heeft u nog vragen voor de PvdA in Reimerswaal ? Neemt u dan contact op met  
Fractie secretaris: Rinus Mieras:   pvdareimerswaal.nl  Telefoon; 0613288550  
 
Hartelijke groet, 
De vrijwilligers van de PvdA  Reimerswaal 
 
Benieuwd naar de PvdA, of wilt u zich aanmelden als lid of belangstellende? 
Kijk dan op www.pvda.nl 
 


