
  

Doe mee met Nissewaard Lokaal 

Word wijk- of buurtvertegenwoordiger 



Onze partij 

 

Nissewaard Lokaal is een 

vooruitstrevende, lokale, politieke partij. 

Dit doen wij door in contact te staan met u, 

onze inwoners, en met een realistische 

visie op het beleid in onze gemeente.  

Voor veel inwoners is politiek een abstract 

begrip, wat voor hen op grote afstand 

speelt. Toch hebben politieke besluiten 

direct invloed op de leefbaarheid in de 

eigen woonomgeving. Denk aan het 

besluit om bomen te kappen, woningen te 

bouwen of voorzieningen aan te brengen 

of juist weg te halen. 

Al jaren weet Nissewaard Lokaal een deel 

van de inwoners te informeren en te 

betrekken via o.a. social media. Hiermee 

informeren wij een steeds groter wordende 

groep inwoners en dat heeft bijgedragen 

aan veel ideeën en oplossingen vanuit 

deze groep.  

Daarnaast zoeken onze raadsleden actief 

inwoners op tijdens publieksacties, waaruit 

ook veel input wordt verkregen. 

Nissewaard Lokaal weet als geen ander 

dat de inwoner zelf weet wat er speelt in 

zijn of haar directe woonomgeving.  

Voor ons is het belangrijk dat problemen  

 

 

 

snel worden opgepakt en, waar mogelijk, 

ook worden opgelost.  

Aan de andere kant zien wij ook graag dat 

nieuwe ideeën worden uitgevoerd. Onze 

ervaring is dat deze ideeën en 

noodzakelijke oplossingen vaak via 

inwoners komen. Wie weet er immers 

beter wat er in een buurt speelt en wat een 

wijk of dorp nodig heeft dan de eigen 

bewoners? Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

plannen die de leefbaarheid in de buurt 

verbeteren, verkeerssituaties, 

(achterstallig) onderhoud en (sociale) 

voorzieningen. 

Wijk- en buurtvertegenwoordigers 

 

Nissewaard Lokaal wil hier graag bij 

helpen. Wij kunnen hierin iedere vorm van 

informatie en ondersteuning gebruiken. 

Om deze signalen beter te kunnen 

verzamelen en daardoor beter te weten 

wat er speelt in onze buurten willen wij 

aan de slag met wijk- en 

buurtvertegenwoordigers. Wij vinden een 

vorm van wijkvertegenwoordiging een 

belangrijk onderdeel in onze lokale 

politieke vereniging.  

  



Als wijkvertegenwoordiger van Nissewaard Lokaal: 

• Bent u onze ‘ogen en oren in de buurt’ en weet u wat er speelt; 

• Helpt u de leefbaarheid te vergroten met uw betrokkenheid; 

• Brengt u ideeën, suggesties en informatie uit uw buurt naar voren; 

• Bent u voor ons een aanspreekpunt. 

 

Wij willen regelmatig contact hebben met 

onze wijkvertegenwoordigers en wij willen 

hen actief opzoeken om op de hoogte te 

blijven. Daarnaast willen wij 

wijkvertegenwoordigers graag een inkijk 

geven in de politiek en laten meedenken 

over hoe zaken binnen een wijk aangepakt 

kunnen worden. Niet alleen als 

wijkvertegenwoordiger, maar ook als 

buurtbewoners bent u bij ons natuurlijk 

altijd welkom om uw verhaal te delen en 

mee te praten over verschillende 

onderwerpen.  

 

Meld u aan! 

 

Wilt u ons helpen en 

wijkvertegenwoordiger worden? 

Meld u dan aan. Stuur ons een mail naar 

fractie@nissewaardlokaal.nl. 

Wanneer u geen wijkvertegenwoordiger 

wilt worden, maar wel belangrijke zaken of 

ideeën hebt, kunt u ons natuurlijk ook altijd 

bellen op 06-39653664 of mailen. 

 

 

 

  



Functieprofiel 

Een wijk- of buurtvertegenwoordiger: 

• woont binnen de kernen van de gemeente Nissewaard en binnen de buurt die men 

vertegenwoordigt; 

• is lid van de vereniging Nissewaard Lokaal (maar is vrijgesteld van het betalen van 

lidmaatschapskosten van € 7,50 per jaar); 

• kan goed luisteren en is in staat de kern of de eventuele informatie of vraag uit 

gesprekken te filteren en te vertalen naar concrete vragen of informatie richting bijv. 

de fractie van Nissewaard Lokaal; 

• heeft kennis van en ondersteunt het politieke programma van Nissewaard Lokaal; 

• onderhoudt contacten met bewoners, ondernemers, organisaties en/of verenigingen 

bij hem/haar in de buurt; 

• houdt ontwikkelingen en nieuws uit de wijk bij en geeft deze informatie actief door 

aan de fractie van Nissewaard Lokaal;  

• informeert de fractie van Nissewaard Lokaal over actuele onderwerpen;  

• kan op uitnodiging deelnemen aan activiteiten (discussieavond/-moment, 

koffiebijeenkomst, etc.) met andere wijkvertegenwoordigers die door Nissewaard 

Lokaal worden georganiseerd (ca. 4 keer per jaar); 

• doet dit op vrijwillige basis en uit betrokkenheid met de wijk. Er zijn geen 

vergoedingen. Vergoeding voor noodzakelijke onkosten zijn altijd in overleg met de 

penningmeester; 

• tijdsinvestering is afhankelijk van tijd die men er aan kan besteden.  

 


