Wijkraad zoekt nieuw bestuurslid Communicatie
Binnen de Wijkraad Osseveld-Woudhuis is er een vacature van bestuurslid Communicatie.
Bestuursleden van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis zetten zich op vrijwillige basis in voor
onze mooie wijk. Een wijk die volop in ontwikkeling is en waar alle leeftijden goed
vertegenwoordigd zijn. Je enthousiasme, je interesse in bestuurswerk en een hart voor je
eigen wijk zijn belangrijk om met veel plezier dit vrijwilligerswerk te kunnen doen.
Bestuurslid Communicatie
In toenemende mate ervaart de wijkraad dat het contact met de bewoners van de wijken
(Osseveld-West, Osseveld-Oost en Woudhuis) van groot belang is. In een maatschappij
waarin participatie vanuit de bevolking toenemend belangrijk is vervult de wijkraad een
belangrijke sleutelpositie tussen de bewoners van de wijk en initiatieven in het belang van
de bewoners.
De wijkraad is voornemens om in de opzet en ontwikkeling tijdelijk gebruik te gaan maken
van professionele ondersteuning. Na die periode wil de wijkraad dat een van de
bestuursleden van de wijkraad zelfstandig gaat opereren (met mogelijk een in te richten
communicatieteam). Bij “communicatie” denken wij aan de inzet van diverse middelen die
daarvoor beschikbaar zijn en moeten komen. Denk daarbij aan de digitale middelen als ook
de (periodieke) uitgave van een wijkblad of dergelijke. Dit gerelateerd aan het doel van de
communicatie, als ook aan de diverse in de wijken aanwezige bewoners en doelgroepen.
Wie zijn wij?
De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en
wij laten gevraagd en ongevraagd van ons horen (en lezen) als het onze wijkbelangen
betreft. De Wijkraad beoogt een goede gesprekspartner én belangenbehartiger te zijn voor
onze bewoners en heeft oog en oor voor wat er in de wijk speelt of gaat spelen. Wij vormen
een energiek team.
Wat bieden wij?
Jij maakt straks deel van dit team. Elke maand komen wij op de tweede maandag van de
maand bij elkaar in de bestuursvergadering. In de week daarvoor komt het dagelijks bestuur
bij elkaar. Wij kunnen ons de situatie voorstellen dat de portefeuille Communicatie over
enige tijd onder aanvoering staat van het nieuwe bestuurslid en wordt gevormd door een
werkgroep die uitvoering geeft aan de diverse werkzaamheden.
Contact
Spreekt dit alles je aan en heb je interesse in deze bestuursfunctie? Of heb je nog vragen?
Neem dan zeker contact op met ons secretariaat: bestuur@osseveld-woudhuis.nl. Wij
nemen dan snel contact met je op.

