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O P R O E P A A N W I J K B E W O N E R S E L S T-Z U I D
Bestuur Wijkplatform heeft versterking nodig!!
Hoe staat het Wijkplatform er voor?
Het bestuur van de belangenorganisatie voor bewoners in de wijk Elst-Zuid heeft zich de
afgelopen jaren ingespannen het platform een herkenbare plaats in onze samenleving te
geven. Diverse activiteiten zijn ontplooid en initiatieven van bewoners zijn ondersteund.
Ook aan communicatie is veel aandacht besteed getuige o.a. het op onregelmatige tijden
verzenden van een digitale nieuwsbrief naar ruim 350 adressen. Inmiddels heeft ons
facebookaccount ca. 250 likers.
Uit de reacties blijkt de werkwijze van het Wijkplatform te worden gewaardeerd en zijn de
contacten met gemeente, politie en diverse maatschappelijke organisaties waardevol.
Hoe houden wij dit alles in stand?
Om verschillende (persoonlijke) redenen hebben enkele bestuursleden hun functie
neergelegd en dit voorjaar komt de functie van voorzitter vacant. De overblijvende
bestuursleden willen heel graag de ingeslagen weg blijven volgen en zo mogelijk de
positie van ons Wijkplatform versterken. Maar dan is het absoluut noodzakelijk dat het
bestuur wordt versterkt met enkele nieuwe bestuursleden. Eerst dan kunnen de belangen
van wijkbewoners worden behartigd waar het gaat om:
* (verkeers)veiligheid
* leefbaarheid
* buurtpreventie
* groenbeheer
* speelgelegenheid
Grote projecten zullen de komende jaren invloed krijgen op de leefomstandigheden in
Elst-Zuid. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rond Knoop38 met Railterminal
Gelderland (bij Reeth) en de bouwplannen op het nu nog agrarische ‘Vinkenhof’.
Dit vraagt veel aandacht en in bepaalde gevallen ook deskundigheid.
Als het bestuur niet kan worden versterkt kunnen de belangen van wijkbewoners niet of
onvoldoende worden behartigd.
Aan welk profiel wordt gedacht bij nieuwe bestuursleden?
Wij denken aan actieve en enthousiaste wijkbewoners die:
- openstaan voor ontwikkelingen
- affiniteit hebben met de wijk
- werk- en denkkracht hebben
- positief zijn ingesteld
- goed gesprekspartners zijn
- die het leuk vinden om samen de kar te trekken.

In het bijzonder wordt gedacht aan een bestuurslid PR-zaken en kandidaten die bereid en
in staat zijn in een brede context invulling te geven aan een bestuursfunctie. Ook jonge
wijkgenoten worden uitgedaagd zich als bestuurslid in te zetten voor de wijk. Voor
studerenden of iemand die aan het begin van een carrière staat kan een bestuursfunctie
binnen het Wijkplatform een nuttige ervaring zijn.
Enkele zittende bestuursleden zijn bereid van functie te veranderen in het geval een nieuw
gevormd bestuursteam dat noodzakelijk maakt.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten?
Dat kan door onze website https://wpelstzuid.nl te bezoeken waar o.a. melding wordt
gemaakt van doelstelling van de Stichting en werkwijze van de organisatie. Onder
‘Platform’ in het menu leest u meer over bestuur, partners en zijn ook verslagen van
bestuursvergaderingen in te zien. Nieuwtjes, informatie over projecten en nog veel meer is
te lezen op de website, w.o. de integrale vacaturetekst voor een vacature bestuurslid.
Informatiebijeenkomst
Heeft voorliggende informatie uw belangstelling voor een bestuursfunctie opgewekt en wilt
u meer worden geïnformeerd? Dan wordt u van harte uitgenodigd voor de speciale
informatiebijeenkomst.
Tijdens het avondprogramma wordt aanvullende informatie verstrekt en is er ruimte voor
het beantwoorden van vragen. Uiteraard is het bijwonen van de bijeenkomst geheel
vrijblijvend.
De informatiebijeenkomst vindt plaats op
maandag 5 februari a.s., aanvang 20.00 uur in
Theater De Kik, Dorpsstraat 39 in Elst (ingang achter HEMA)
U wordt verzocht zich vooraf aan te melden via tel.nr. 06 23930249 of email
info@wpelstzuid.nl
Bent u niet in de gelegenheid naar de informatiebijeenkomst te komen en heeft u wel
belangstelling? Neem dan contact op met onze secretaris Eddie van Hattum, te bereiken
als bovenstaand.
Als zittend bestuur zien wij met grote belangstelling reacties tegemoet. Want de Stichting
Wijkplatform Elst-Zuid is van en voor alle bewoners. Daarom is het nodig dat krachten
worden gebundeld.
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