Staande op de foto: John Gunneweg, bestuurslid algemeen en Peter
Zagers, penningmeester. Zittend van links naar rechts; Pieter Kwaadgras, secretaris en Lucas Jansen, voorzitter.

Enthousiaste inwoners gezocht om
wijkcommissie te versterken
De wijkcommissie Noordgeest bestaat al sinds 1999. Het is duidelijk geworden dat een wijkcommissie
toegevoegde waarde heeft voor de wijk. Ook al merk je daar als bewoners niet altijd direct iets van.
Natuurlijk valt de wijkkrant vier keer per jaar bij iedereen op de mat. Maar op de achtergrond doet het
bestuur van de wijkcommissie veel voor Noordgeest. Op de foto ziet u de huidige bestuursleden met
vermelding van hun functie. Het is heel belangrijk, dat de wijkcommissie op het gebied van
bestuursleden en vrijwilligers een goede afspiegeling is van de wijk. Daarom zoeken we bij voorkeur
wat jongere wijkbewoners met nog thuiswonende kinderen, maar in principe is iedere hulp welkom.
Kortom: We zijn op zoek naar u!
Wij zien u graag de Wijkcommissie versterken
Zowel voor het bestuur, als voor de werkgroepen en verspreiding van de wijkkrant, zoeken wij
mensen. Wij hechten aan een brede vertegenwoordiging, vanuit de bewoners uit Noordgeest, vanuit
alle leeftijden. We zien graag dat we klaar zijn voor die zaken die op ons afkomen. Thema’s als
“Ontwikkeling van de wijk”, “Wonen en leefbaarheid”, “Voorzieningen” (winkels en scholen)
“Verkeer en veiligheid”, “Milieu”, “Kinderactiviteiten” en “Straatactiviteiten” zijn speerpunten die bij
moeten dragen aan een zo optimaal mogelijke leefbaarheid binnen onze wijk. Onderstaand en op de
website, vindt u een overzicht van diverse functies waarvoor we mensen zoeken. Doet u mee?
Bezorger wijkkrant
We zoeken bezorgers voor onze wijkkrant. Er is behoefte aan minimaal één bezorger. Wilt u vier keer
per jaar gedurende 2 uur de wijkkrant bezorgen in een deel van uw wijk? Neem telefonisch contact op
met Jac Mouwen via nummer 0645499435.
Bestuurslid wijkcommissie
Misschien heeft u al eens aan een activiteit in de wijk meegedaan of zit u in één van de werkgroepen.
Wie weet is een bestuursfunctie dan ook wel wat voor u. Want ook algemene zaken als overleg met de
gemeente, bedrijven in de wijk en andere organisaties zijn soms erg boeiend en leuk om te doen. Wij

kunnen daar ook goed wat hulp bij gebruiken. We komen gemiddeld 1x per maand gedurende 2 uur bij
elkaar. Heb je hier vragen over, neem dan telefonisch contact op met de bestuursleden, die onderaan
deze oproep staan vermeld of stuur een e-mail. Voor het adres, zie verderop in dit artikel.
Helpen bij events?
Niet meteen ‘ergens aan vast zitten’ maar wel helpen bij een activiteit in uw eigen wijk die u
aanspreekt?
Hierbij kunt u denken aan:
- Schoonhouden van je straat of plein
- Buurtcamping organiseren
- Ondersteunen bij straatactiviteiten
- Burendag 2022, wat kunnen we doen met de
“buurtbankjes”?
Als u hier interesse of vragen bij hebt, neem dan telefonisch contact op met de bestuursleden, die
onderaan deze oproep staan vermeld of stuur een e-mail naar ons e-mailadres.
U organiseert al iets in de wijk?
Bent u betrokken bij bijvoorbeeld de buurtbarbecue Halsterseweg, Nieuwjaarsborrel Kriekebos,
buurtfeest Oostenrijkstraat en heeft u nog energie over of goede ideeën? We horen u graag. En
misschien wist u nog niet dat de wijkcommissie hierbij ook kan ondersteunen?
Interesse, vragen?
Neem voor vragen of om uw interesse kenbaar te maken, contact met ons op. Dat kan per mail op
wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl .
Neemt u liever telefonisch contact op, dan kunt u bellen met onze secretaris Pieter Kwaadgras op
06 12135763 of algemeen bestuurslid John Gunneweg op 06 50931509.

