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Lange adem geeft resultaten om
trots op te zijn: PB Heino
“In 2006 hielden we ons als Plaatselijk Belang Heino nog bezig met struiken
die moesten worden gesnoeid en loszittende tegels. Nu zijn we bezig met de
indeling van een kruispunt.” Voorzitter David Godeschalk van PB Heino geeft
aan hoe de accenten door de jaren heen zijn verschoven. En voordat iemand
denkt dat in Heino struiken ongebreideld groeien en tegels schots en scheef
liggen: “Men kan nu zelf melding bij de gemeente doen. Dan worden dergelijke
zaken vrij snel opgelost. Prettig, zelf zet ik me liever in voor grotere issues.”
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