VACATURE LID WIJKPLATFORM
Het Wijkplatform Overvecht is een vereniging die als doel heeft het verbinden van bewoners,
buurtgroepen, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de wijk Overvecht. Het
Wijkplatform behartigt belangen van bewoners waar mogelijk.
Dat wordt gedaan door dialoogbijeenkomsten en andere bijeenkomsten te organiseren en door
bespreken van onderwerpen die van belang zijn voor de bewoners van Overvecht.
Wijkplatform Overvecht onderhoudt een breed netwerk van contacten om de wijk te verbinden en
om activiteiten op verschillende gebieden te stimuleren.
De leden van de vereniging zijn bewoners en ondernemers.
Bewoners en ondernemers kunnen lid worden van de vereniging. Naast de dialoogavonden zijn er
ledenvergaderingen, waarin de leden zeggenschap hebben over het beleid van het Wijkplatform.
Het is aantrekkelijk om mee te doen en mee te praten over wat belangrijk is voor de wijk. En dat
meedoen kan op elk gebied. Wil je bijvoorbeeld dat er meer in je eigen buurt gebeurt? Meld je dan
aan!
Taken
Een wijkplatformlid draagt bij aan de taak van het wijkplatform. Dat is het verbinden van bewoners,
gemeente, bedrijven en instellingen en maakt daarbij gebruik van eigen netwerk.
De leden zetten hun eigen expertise en netwerk in om bij te dragen aan kennis van het wijkplatform
waarmee bv. dialoogavonden en andere activiteiten georganiseerd worden.
Die expertise kan op diverse terreinen liggen zoals: ruimtelijke ordening (wonen leefomgeving),
gemeentebeleid, wijkeconomie (werk en ondernemerschap), jongeren, senioren, leefbaarheid,
welzijn, gezondheid, verkeer/mobiliteit/bereikbaarheid/ov, energie/aardgas etc. etc.
De leden wonen ook bijeenkomsten over de onderwerpen die de wijk en wijkplatform aangaan bij
om deze informatie weer terug te koppelen naar de collega-leden.
Profielschets wijkplatformlid
- betrokken bij de wijk Overvecht
- betrokken bij de problematiek van de wijk en/of de buurt waarin je woont
- je bent op de hoogte van wat er in de wijk en/of je buurt gebeurt
- je bent bereid om een paar uur per maand vrij te maken voor het wijkplatform
- je neemt deel aan plenaire vergaderingen en dialoogavonden van het wijkplatform
- je werkt graag mee aan het in stand houden en verbeteren van de wijk
Het is een vrijwilligersfunctie, waar geen betaling tegenover staat.
Meer weten?
Meld je aan bij de voorzitter Els Wegdam, e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl. Je krijgt dan een
orientatiegesprek.
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