Oproep kandidaten voor de wijkraad
Bent u al actief in uw buurt of wilt u dat worden! Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe
Doelenstraat 55, is de plek voor informatie en burgerparticipatie in de binnenstad. Voor
bewoners door bewoners. Dat doen we vooral door het beschikbaar stellen van ruimte en
faciliteiten voor bewoners en buurtgroepen. Daarnaast organiseren wij het maandelijkse
open Buurtenoverleg. Daar wisselen bewoners ervaringen en kennis uit met een gast of rond
een thema. Op de donderdagmiddag is er een algemeen juridisch spreekuur.
Het wijkcentrum biedt ook ruimte voor jouw initiatieven!
Kandidaten gezocht
Het wijkcentrum heeft geen betaalde medewerkers meer. Daarmee zijn haar taken
veranderd. Het wijkcentrum draait geheel op vrijwilligers, oude en nieuwe gezichten. Wij zijn
op zoek naar mensen die op een of andere wijze willen bijdragen. Dat kan o.a. als
wijkraadslid.
Op maandagavond 5 oktober vinden de verkiezingen voor de wijkraad plaats. U kunt als
wijkraadslid of duo uw buurt vertegenwoordigen in de wijkraad (de toezichthouder). De
wijkraad kiest uit haar midden het Dagelijks Bestuur (DB). De wijkraad komt 3 à 4 keer per
jaar bijeen.
Taken van wijkraadsleden:
· uit haar midden een Dagelijks Bestuur kiezen van 3 wijkraadsleden
· het beleid vaststellen
· jaarlijks controle op het financieel beleid en de uitgaven via een kascommissie
· toezicht houden op het DB
Voor vertegenwoordigers van de buurten van het wijkcentrum, de wijkraad, en het DB
organiseert het wijkcentrum verkiezingen op 5 oktober om 20 uur, locatie: Nieuwe
Doelenstraat 55.
U kunt zich kandidaat stellen tot 1 oktober per e-mail: wijkcentrum@oudestadt.nl of bel 0654 70 54 27.
Meer informatie: www.oudestadt.nl

Nieuwjaarsreceptie 2015

Buurtenoverleg met wethouder
Choho, 7 sept 2015

Interieur

WIJKCENTRUM D’ OUDESTADT

Het wijkcentrum het centrum voor informatie en burgerparticipatie organiseert
maandelijks het Buurtenoverleg over actuele thema’s, stelt zijn ruimtes ter
beschikking aan bewoners(groepen), cursussen en lezingen. Op donderdagmiddag
is in het wijkcentrum een gratis juridisch spreekuur.
Het wijkcentrum zoekt kandidaten voor de verkiezing van de nieuwe wijkraad,
vertegenwoordigers van de zeven buurten.
U kunt zich kandidaat stellen tot 1 oktober a.s.

Ondergetekende stelt zich kandidaat stellen voor de wijkraad:
Naam: ………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………..
Telefoon:

.........................................................................................

E-mail: …………………………………………………

De verkiezing vindt plaats op 5 oktober om 20.00 uur, Nieuwe Doelenstraat 55.
Voor aanmelding en kennismaking: e-mail: wijkcentrum@oudestadt.nl of 06 54705427.
Meer informatie over het wijkcentrum: www.oudestadt.nl

