Profiel nieuwe bestuursleden
De Vereniging Professoren-& Burgemeesterswijk is een actieve en betrokken wijkvereniging. Het
bestuur van de wijkvereniging heeft twee belangrijke taakgebieden: belangenbehartiging van de
wijkbewoners en bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk.
In het kader van belangenbehartiging heeft het bestuur veel contact met de gemeente Leiden.
Bijvoorbeeld over bouwplannen, parkeerbeleid en voorzieningen.
Daarnaast organiseren en faciliteren we sociale activiteiten zodat mensen de gelegenheid hebben
elkaar te ontmoeten en samen iets te ondernemen of te beleven. Hierin neemt het bestuur het
voortouw, maar leveren ook veel vrijwilligers uit de wijk een bijdrage. Voorbeelden zijn het
Koningsdagsfeest, de Kinderbuitenspeeldag, het Kindervoetbaltoernooi en Kunst over de Vloer
(huiskamerconcerten). Ook organiseren we serieuze bijeenkomsten zoals het verkiezingsdebat en de
jaarlijkse 4 mei herdenking.
De wijkvereniging heeft rond de 1000 leden. Drie keer per jaar ontvangen alle bewoners een
wijkkrant met nieuws en artikelen over onze wijk. Het bestuur is opdrachtgever van deze wijkkrant.
Wij zoeken drie nieuwe enthousiaste bestuursleden. Wil je meer weten, neem dan contact op met
Regine Scholten op 06-24 339 675 of via voorzitter@profburgwijk.nl
Om je enigszins een beeld te geven, schetsen we hieronder kort de belangrijkste bezigheden van de
bestuursleden die we zoeken:
Het bestuurslid communicatie houdt zich bezig met:
•
•
•
•
•
•
•

Communicatiebeleid van de wijkvereniging
Het verzorgen van communicatie uitingen voor wijkevenementen (flyers, posters)
Het samenstellen van het jaarverslag
Aanspreekpunt in het bestuur voor de hoofdredacteur (Monica Wigman) van de Wijkkrant
Aanspreekpunt in het bestuur voor de webmasters (Rob Beurse en Marijke Boter) van de
website www.profburgwijk.nl
Bijwonen bestuursvergadering (gemiddeld 1 keer in de 6 weken) en de Algemene Leden
Vergadering (1 keer per jaar)
Incidenteel: het schrijven van een bijdrage voor de wijkkrant

Twee bestuursleden wijkaangelegenheden houden zich bezig met onderwerpen zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouwplannen in de wijk
Ontwikkelingen rond het bestemmingsplan
Parkeerbeleid
Groen in de wijk
Verkamering (het splitsen en geschikt maken van woningen voor kamerbewoning)
Over de dossiers contact onderhouden met wijkbewoners, vertegenwoordigers van de
politiek en beleidsmedewerkers van de Gemeente
Het schrijven van updates van deze ontwikkelingen voor in de Wijkkrant
Bijwonen bestuursvergadering (gemiddeld 1 keer in de 6 weken) en de Algemene Leden
Vergadering (1 keer per jaar)

Bovenstaande taken kunnen over de twee bestuursleden wijkaangelegenheden worden verdeeld.
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Bestuurswerk kost wel tijd, maar in de praktijk valt het ook wel weer mee. Het leuke is dat je heel
veel nieuwe ervaring opdoet. Bovendien worden piekmomenten in werk/privé binnen het bestuur
heel flexibel opgevangen. Als de één wat voller zit, vangt een ander bestuurslid het even op en
andersom. Dat gaat vanzelf. Het is een leuke en leerzame manier om je wijk en wijkgenoten beter te
leren kennen en iets bij te dragen aan onze fijne woonomgeving.
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