Buurtbewoonster heeft probleem met
verdeelstation TNT Post
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ALMELO = De aanwezigheid van een verdeeldepot van TNT Post in De Mees in de wijk de
Windmolenbroek stuit op bezwaren in de buurt. Dat zegt Ina Stieber, die naast de woning
woont waarvan de garage dienst doet als depot.
Volgens Ina Stieber leiden de activiteiten bij het TNT-depot regelmatig tot onveilige situaties. Het
busje waarmee de post wordt gebracht, fietsen, tassen en auto’s van bezorgers zouden soms de
doorgang op het trottoir blokkeren en het uitzicht op de kruising met de Zeven Bosjes hinderen.
„En dat gebeurt telkens rond de tijd waarop kinderen uit school komen. Ze moeten dan
noodgedwongen over straat. Dat kan toch niet de bedoeling zijn”, zegt ze.
Volgens Ina Stieber heeft ze in 2008 als eens in een email bij de gemeente Almelo aan de bel
getrokken. „Daar is nooit een reactie op gekomen. Toen ik hoorde dat het raadslid Hans Buitenweg
van GroenLinks vragen heeft gesteld heb ik mijn klacht opnieuw ingediend.”
De mail uit 2008 heeft wel geleid tot een onderzoek, vertelde Anita Karsten onlangs in deze krant.
Zij is sinds dat jaar de beheerster van het TNT-depot. Een ambtenaar kwam bij haar langs en stelde
vragen, maar ook zij hoorde nooit iets terug. Ze trok daaruit de conclusie dat het met de onvrede in
de buurt wel losloopt.
Ina Stieber zegt dat zij niet de enige is die zich stoort aan de TNT-activiteiten. volgens haar zijn er
nog vier andere gezinnen die van mening zijn dat bedrijfsactiviteiten niet in de woonwijk
thuishoren.

De families Stieber en Karsten zijn buren. Ze bewonen hetzelfde blok van twee. Ina Stieber zegt dat
ze haar buurvrouw nooit persoonlijk heeft aangesproken. „We praten niet met elkaar. Ik heb de TNT
gebeld maar die verwees me naar de gemeente.”

