Betreft:
Datum:

Bestuurlijke wijzigingen Wijkraad Kerschoten
17 januari 2019

Beste lezer,
Via deze weg willen wij, het bestuur van de wijkraad, u op de hoogte stellen van het volgende.
De afgelopen maanden zijn wij zoals altijd zeer nauw betrokken geweest bij vele gesprekken met de Raad, het
Gemeentebestuur en diverse ambtelijke diensten over veel onderwerpen die nu en in de nabije toekomst van groot belang
zijn voor de zichtbaarheid, belangen en inspraak van onze wijk Kerschoten.
Van het grootste belang is daarbij een bestuur dat op passende wijze invulling kan geven aan dit alles, binnen de tijd die haar
geboden is. Helaas zijn wij gaan merken dat wij hier steeds minder goed richting aan kunnen geven.
Op de aankomende Algemene Leden Vergadering (ALV) van 13 maart a.s., zullen vijf bestuursleden hun functie neerleggen.
De reden hiervoor is in hoofdzaak een toevallige samenloop van omstandigheden. Eén bestuurslid stelt zich niet opnieuw
herkiesbaar, drie bestuursleden kunnen hun drukke privé- en werkzame leven niet meer afdoende combineren met het goed
uitoefenen van hun taak als bestuurslid en één bestuurslid trekt zich terug i.v.m. het zich niet meer kunnen vinden in de
houding van de politiek t.a.v. de wijkraad.
Het moment is tevens gekozen i.v.m. de aankomende veranderingen die een andere aanpak vereisen van een
wijkraadbestuur. Het is een mooie kans voor een nieuwe en frisse houding die het voortbestaan van de wijkraad een
eigentijdse impuls geven.
Tijdens de ALV zal ruimte geboden worden voor een nieuw bestuur om met de nog zittende bestuursleden naar een invulling
te zoeken die het voortbestaan van de wijkraad op een nieuwe manier mogelijk maakt.
Er is een document opgesteld met daarin de visie van het huidige bestuur ten aanzien van het komende jaar. U kunt deze
lezen op de achterkant van deze brief. Belangrijk punt is dat er een gedegen overdracht plaats zal vinden.
Mocht u zich als wijkbewoner verkiesbaar willen stellen tijdens de ALV, dan kunt u zich aanmelden voor 13 maart via
info@wijkraadkerschoten.nl
Wij kijken als bestuur terug op een mooie, vruchtbare en zeer waardevolle periode waarin er een hoop is bereikt en waarin
de wijk Kerschoten op de kaart is gezet. Onze dankbaarheid is daarom ook groot aan eenieder die ons ondersteund heeft de
afgelopen jaren.
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