
Zoek je een  uitdaging? 
 

Ons Wijkplatform Voorthuizen centrum is een onderdeel van de 

gemeentelijke organisatiestructuur. Met als doel  dat bewoners samen 

met de vertegenwoordigers van de gemeente, de politie en de 

woningstichting primair problemen en klachten binnen de wijk op  

lossen. 

Populair: De wijkplatforms zijn de oren en ogen van het 

“gemeentehuis.” 

Daarnaast  wordt het wijkplatform geraadpleegd (meedenken) door de gemeente bij nieuwe 

plannen, zoals; 

 het verkeersluw maken  van het  centrum na de aanleg van de beide  rondwegen, 

vergroening van het dorp, oplossen van  parkeerproblemen. En wat  zich verder 

voordoet. 

 Met organisaties  voorlichtingsmiddagen organiseren. Zoals: inbraakgevoeligheid van 

woningen, ondersteund door praktische acties met politie en Boa`s. Veilig wonen 

voor ouderen. 

 Zelf   met   voorstellen komen, die ten goede  komen aan het dorp. Zoals: Een 

minidepot voor afval, zodat de bewoners van Voorthuizen, Garderen en  Stroe niet  

naar het verre Otelaar behoeven te rijden, de aanleg  van meer zebra`s (VOP``s), 

verkeerssituatie verbeteren zoals nu bij de Jumbo. Zie ook onze  aandacht-  / 

verbeterpuntenlijst in deze nieuwsbrief.  

 

De  bewoners informeren via de  twee jaarlijkse verschijnende Nieuwsbrieven en via de 

Website. 

 Over:: 

 “Verantwoording” afleggen  van alle belangrijke activiteiten van het wijkplatform. 

Door het publiceren  van de notulen, lijst met aandacht- / verbeterpunten met follow-

up, correspondentie met de gemeente, artikeltjes met foto`s over activiteiten van 

bewoners en gerealiseerde verbeterpunten, enz.   

 Ouderen informeren voor meer veiligheid in en om het huis, meer bewegen, enz.   

 Artikelen zoals: Verbeteringen t.b.v. het klimmat. Zoals:  het vergroenen van tuinen 

(tegels er uit en meer  vogels er in), afkoppelen van hemelwaterafvoer van het 

rioolsysteem, tips voor energiebesparingen en in de toekomst mogelijk  meewerken 

aan het ontkoppelen van woningen  in de wijk  van  het aardgas, het komen met  

vuurwerk zone`s, enz. 

 Jeugd activiteiten. 

 Gegevens van politie over inbraak, inbraakpreventie, diefstal, verkeersongelukken, 

oproep tot het meedoen aan “Whatsapp Alert, enz.  

 Gemeentelijke subsidies. Voor onder andere buurtactiviteiten. 

 Rondweg nieuws. 

 

 



 

Waar liggen de uitdagingen: 

 Algemeen: Als teamlid  het  wijkplatform volgens de doelstellingen gestalte geven. 

 Tijdens de   tweejaarlijkse vergaderingen:  jouw  inbreng, als klankbord fungeren naar 

de bezoekende  bewoners toe,  brainstormen naar een gezamenlijk standpunten en,de 

aanwezige raadsleden “input” geven  . 

 Deelnemen  aan besprekingen / overleg  met de gemeentelijk deskundigen. 

 Deelnemen aan het twee jaarlijks stuurgroepoverleg o.l.v. de wethouder en met de 

afdelingshoofden van de gemeentelijke afdelingen. 

 Het maken van de nieuwsbrief en onderhouden van de website. 

 Het  bijhouden van de aandacht- / verdeelpunten lijst  in Excel.  

 Tijdens de follow up van de aandacht- / verbeterpunten het bezitten van  geduld en tact 

omdat ambtelijke molens soms langzaam malen. 

 

Spreken jou een of meerdere beschreven uitdagingen je aan kom 

dan ons wijkplatform team versterken door   contact op te nemen 

met onze secretaris:   

 

Joep van Tilburg 

Roelenengweg 56 

Tel.: 47 26 08   

                                      E.:  j.tilburg74@upcmail.nl.   

  

NB.: Van zelfsprekend kan onze secretaris je uitgebreider informeren  over ons wijkplatform  

Voorthuizen centrum   en Blankensgoed.   

 

 


