VOORZITTER WIJKPLATFORM ELSRIJK
Het Wijkplatform Elsrijk is een vrijwilligersorganisatie en heeft een gekozen voorzitter, secretaris en
een penningmeester, aangevuld met een aantal wijkbewoners die samen de kerngroep, het dagelijks
bestuur, vormen.
De leden van het dagelijks bestuur voeren de lopende zaken van het wijkplatform uit, zoals het
bewaken van de voortgang van de activiteiten, de contacten met gemeentelijke instanties en de
voorbereiding van de platformvergadering.
Het platform komt ongeveer zes maal per jaar op woensdagavond bijeen, meestal in de
Stadsdorpskamer van Stadsdorp Elsrijk in de Heemraadschapslaan 100.
Het wijkplatform vormt een integraal onderdeel van Stadsdorp Elsrijk, echter met haar eigen bestuur
en eigen budget.
FUNCTIEOMSCHRIJVING VOORZITTER
- Leiden van de wijkvergaderingen, ongeveer 6 keer per jaar
- Samen met alle leden van het bestuur voorbereiden van de bijeenkomsten van het wijkplatform
- Opstellen van de agenda
- Controleren en zo nodig aanpassen van de notulen van de bijeenkomsten die gemaakt worden door
de notulist
- Overlegt met webmaster-bestuurslid over de plaatsing van informatie op de website van het
wijkplatform
- Neemt namens Wijkplatform Elsrijk deel in het Wijkenoverleg Amstelveen (WOA) en de
agendacommissie, beide ongeveer 8x per jaar, zowel overdag als 's avonds.
- Bewaakt in overleg met de voorzitter van Stadsdorp Elsrijk de communicatie en de contacten met
de Gemeente Amstelveen
- Neemt deel namens het wijkplatform in het kerngroep-overleg van Stadsdorp Elsrijk (elke twee
weken)
- Onderhoudt aktief contact met professionele welzijnsorgansiaties zoals Participe, Sportbedrijf
Amstelveen en andere.
TOELICHTING
Het wijkplatform Elsrijk is de bewonersorganisatie van de wijk Elsrijk, bestaande uit bewoners van de
wijk die samen de leefbaarheid in de wijk willen bevorderen.
Wij zijn op zoek naar een actieve bewoner van de wijk Elsrijk die in ons bestuur als voorzitter
optreedt. Interesse in de wijk en de bereidheid samen te werken met andere wijkbewoners zien wij
als meest gewenste eigenschappen van de bestuursleden.
We hebben gemiddeld zes platformbijeenkomsten per jaar en daarnaast minstens zoveel
voorbereidingsgesprekken. In het bestuur en het wijkplatform heerst een creatieve, kritische, maar
altijd opbouwende sfeer.
De bijeenkomsten van het wijkplatform zijn steeds op woensdagen vanaf 19.30 tot ongeveer 22.00
uur.
Het bestuursoverleg is meestal zo’n drie weken voor de bijeenkomst van het wijkplatform.
Datum en tijd worden in overleg vastgesteld. We bereiden dan de bijenkomst van het platform voor:
kiezen het thema, stellen de agenda op, bespreken allerlei zaken die aan de orde zijn in de wijk zoals
bouwplannen, verkeer, parkeerbeleid, welzijnsbeleid, bepalen welke vertegenwoordigers van de
gemeente gevraagd moeten worden, en verdelen eventueel de taken.
Tussen de vergaderingen door handelen we zoveel mogelijk zaken af via e-mail.

