Oproep nieuwe actieve leden Wijkraad Beinum.

Woon je in de Beinum en vind je het leuk om je actief in te zetten voor de wijk?
Dat kan; Wijkraad Beinum is dringend op zoek naar nieuwe leden, die per direct kunnen aantreden.
Wat doet de Wijkraad?
De wijkraad adviseert de gemeente Doesburg gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen
vanuit het perspectief van de wijk en bewoners. Onze wijkraad bestaat uit ongeveer tien actieve
bewoners, die zich inspannen om de veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke en sociale samenhang
in de wijk te verbeteren.
Lid zijn van de Wijkraad is uitdagend vrijwilligerswerk. Samen met andere actieve bewoners draag
je bij in de discussies over actuele zaken of gebeurtenissen in de wijk en communiceert in
voorkomende gevallen met de gemeente Doesburg daarover.
De Wijkraad is op zoek naar vrijwilligers die zich, naast de hulp bij de organisatie van algemene
activiteiten van de Wijkraad, willen specialiseren in een bepaald onderwerp of thema. Op dit
moment zijn dat:
•

Communicatie:
We zoeken een enthousiaste vrijwilliger die kennis heeft van communicatie en social media.
Hij of zij bevordert de communicatie met de wijk en de betrokkenheid van de wijkbewoners
en beheert de social media, zoals de website wijkraadbeinum.nl, FaceBook en Twitter.

•

Verkeer:
Wie wil zich inzetten voor het in kaart brengen van de “verkeersverbeterpunten” in de wijk
en de voorstellen voor verbetering daarvoor bespreekbaar maken bij de Gemeente? Maar
bij dit onderwerp horen ook praktische acties, zoals het organiseren van bijvoorbeeld de
jaarlijkse fietsverlichtingsactie.
Wellicht zijn er wijkbewoners die specifieke kennis hebben van verkeerszaken die zich hard
willen maken voor het veiliger maken van Beinum!

•

Nieuwe centrum Beinum:
Zoals de meeste wijkbewoners inmiddels weten, wordt er hard nagedacht over een nieuwe
invulling van centrum Beinum. Er is veel discussie over de herplaatsing van de sporthal en
welke infrastructuur de wijk nodig heeft. Dit onderwerp staat hoog op de agenda van de
Wijkraad.
Wie wil zich hier in verdiepen en zich er samen met de overige leden van de Wijkraad voor
inzetten?
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•

Groen en Milieu:
Ook milieu staat op de agenda van de Wijkraad. Wat kan de wijkraad hieraan bijdragen?
Ook hier is sprake van een mix tussen beleidsmatig meedenken en het organiseren van
praktische bijeenkomsten, zoals het organiseren van een schoonmaakdag en directe
verandering zoals het bevorderen van buurttuinjes (ook belangrijk voor de sociale
contacten). Een van de belangrijke projecten op dit moment is het project herzien groen
voorzieningen in de Beinum. De ontwikkelingen lijken stil te staan. Als wijkraad willen we
graag de vaart er inhouden. Help je mee?

•

Jeugd:
De jeugd van nu is de bewoner van de toekomst. Daarom moeten we ons ook inzetten voor
de jeugd van de wijk. Wie heeft daar ervaring mee en wil zich, samen met andere
organisaties, inzetten voor de jeugd binnen de wijk. Natuurlijk zien we hier graag een
jongere.

•

Overig:
Heb je geen tijd om je te verdiepen in een van bovenstaande onderwerpen, maar wil je wel
een bijdrage leveren aan de Wijkraad? Dan kunnen we je hulp heel goed gebruiken. Zonder
jouw hulp en bijdrage kan de Wijkraad Beinum niet functioneren!

Wat breng je mee als Lid van de Wijkraad?
Samenwerken met andere vrijwilligers van de Wijkraad, spreekt je aan. Je hebt tijd om deel te
nemen aan bijeenkomsten en de agenda en positief bij te dragen aan de discussies. Afhankelijk
van interesses, kun je je een onderwerp eigen maken en als “kartrekker” functioneren.
Meer informatie en vragen
Heb je interesse om lid van de Wijkraad te worden, mail ons dan naar info@wijkraadbeinum.nl.
Voor

specifieke

vragen

kan

je

ook

contact

opnemen

met

Ilse

Schrijver

(secretaris@wijkraadbeinum.nl) of Dick Hoed (voorzitter@wijkraadbeinum.nl).
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