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Wordt U onze nieuwe voorzitter ?

In september ben ik 14 jaar in het Bewonersoverleg waarvan 12 jaar als voorzitter. Het was een
mooie tijd maar het is nu ook echt tijd voor een opvolger. Wie van u wil dit overnemen?

We zoeken een voorzitter die primair 6 keer per jaar onze vergadering agendeert en leidt en 
een bijdrage levert in onze contacten met de gemeente. Hij mag meer doen maar dat hoeft 
niet. We zijn als bewonersoverleg namelijk een goed team van 8 mensen waarin de taken zo 
verdeeld zijn dat niemand overbelast is. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester 
zijn er vier leden die elk hun aandacht richten op dat deel van Naastenbest waar ze zelf in 
wonen. Dan is er nog een lid dat speciaal verkeerszaken behartigd. De buurtagent is vaste 
gast in onze vergaderingen.

We horen en weten veel over de wijk en proberen mensen met vragen te helpen. Soms met 
een simpel contact met de gemeente of de buurtagent, soms met een budgetaanvraag voor 
een activiteit, en soms met een langer traject om iets geregeld of georganiseerd te krijgen. Zo 
hielpen we altijd met de budgetaanvraag voor de minicamping die jarenlang in het Frisopark 
georganiseerd werd.

Meestal hebben we een goede samenwerking met de gemeente. Dat was bijvoorbeeld zo bij 
de renovatie van de 12 speelvelden in de wijk en bij de renovatie van het Schakelplein. Maar 
als we vinden dat de gemeente de belangen van de wijk verwaarloosd komen we daarvoor op.
Het meest sprekende voorbeeld daarvan was onze strijd om seniorenwoningen in onze wijk te
krijgen. We hopen nog steeds dat dat gaat lukken.

We organiseren ook soms zelf activiteiten, denk aan onze nazomerborrel en onze 
muziekmiddagen. Maar dat vinden we niet onze primaire taak.

Wie van onze lezers wil de mooie taak van voorzitter van mij overnemen? Man of vrouw 
maakt niet uit en aan leeftijd-discriminatie doen we ook niet. Iedereen die denkt dit kunnen is 
welkom. Bel of mail voor meer uitleg naar mij of naar onze secretaris. Als dat positief is kom je
als gast in onze volgende vergadering om te ervaren of het positieve gevoel voor een 
opvolging er is.

Best, juni 2022

Voorzitter: Mat de Vaan, matdevaan@onsmail.nl of tel 0650254272
Secretaris: Herman Wester, naastenbest@bewonersoverleg.nl ot tel 0499-396663

Reageren?
Wij ontvangen uw reacties op deze nieuwsbrief, of uw vragen betreffende de wijk graag 
op naastenbest@bewonersoverleg.nl
Meer informatie is te vinden op onze website: naastenbest.bewonersoverleg.nl
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