Geachte wijkbewoners,
Op woensdagavond 15 november hebben wij als bestuur, de wijkvisie aan geboden aan
wethouder Offinga. Deze handeling heeft al een aantal keer op het programma gestaan,
maar is helaas om diverse redenen niet door gegaan. Gelukkig is het vandaag wel gelukt. De
overhandiging van de wijkvisie zal één van de laatste handelingen zijn die wij als huidig
bestuur zullen uitvoeren. Het huidig bestuur heeft unaniem besloten om ieders functie, per 1
januari 2018, neer te leggen. Wij zijn dus niet herkiesbaar voor een komend termijn. Als
voorzitter en medeoprichter van de wijkvereniging heb ik twee termijnen van 4 jaar volbracht.
Helaas heb ik samen met de andere bestuursleden heel veel zien veranderen, binnen de
vereniging. Het enthousiasme voor en tijdens de georganiseerde activiteiten nam steeds
meer af. Dit heeft een demotiverende werking gehad op ons allen. Het aantal leden nam elk
jaar af. En ook de input van de leden waar we zo op zaten te wachten bleef achter.
Als bestuur zijn we acht jaar geleden, de vereniging opgestart met het idee, om de
buurtbewoners bijeen te brengen. Dit bleek een flinke klus te zijn, waar we overigens niet
voor terug deinsden. We hebben jaren met plezier onze rol binnen de vereniging, in gevuld.
De grootste reden waarom wij niet verder willen, heeft te maken dat de rol van de vereniging
steeds meer gemeentelijk is geworden. En dat is nu niet de reden waarom we acht jaar
geleden zijn gestart. We zijn gaandeweg, een contact persoon geworden tussen de burgers
en de gemeente, i.p.v. een organisatie die activiteiten organiseert voor de wijkbewoners. Dit
willen wij niet meer. In januari organiseren wij de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dit
zal het laatste zijn wat wij als huidig bestuur zullen doen. Hoe de toekomst er van de
wijkvereniging er uit zal zien is nu nog niet duidelijk. Als er geen kandidaten komen die zich
verkiesbaar stellen, om een nieuw bestuur te vormen, dan zal het huidige bestuur andere
opties gaan bekijken. Wij proberen u op de hoogte te houden.
Mocht u willen reageren op deze mededeling, dan verzoeken wij u om uw reactie te sturen
naar: demiddelseewijkvereniging@gmail.com. Het vorige emailadres is niet meer in gebruik.

Namens het bestuur;
Met vriendelijke groet,
Richard van der Molen
Voorzitter Wv De Middelsee

