Buur(t)man Albergen
'Samen met elkaar bijdragen aan de
leefbaarheid van het dorp, dat vind ik mooi'
'Ik ben ik 1993 begonnen bij de gemeente Ootmarsum. Na een fusie
in 2001 werd dit Dinkelland en vanaf 2013 Noaberkracht. In die tijd
heb ik veel verschillende functies gehad. Momenteel ben ik
consulent Maatschappelijke Voorzieningen Zorg. Vanuit die functie
behandel ik welzijnssubsidies tot 10.000 euro en hou me bezig met
de Wet Kinderopvang. Daarnaast ben ik buur(t)man van Albergen.
Ik heb gekozen voor de functie van buur(t)man omdat ik opensta voor nieuwe dingen en houd van
afwisseling in mijn werk. Bovendien sprak het proces Mijn Dorp 2030 me erg aan. Samen met inwoners
nadenken over de toekomst en de leefbaarheid van hun dorp leek me interessant. Ik denk dat die rol ook
goed bij me past. Ik ben flexibel, sta graag tussen de mensen en vind het ook leuk om nieuwe mensen te
leren kennen.
Wat mij opvalt aan Albergen is dat de inwoners in het algemeen tevreden zijn over hun dorp en de
voorzieningen. Ze hebben niet veel eisen, maar ontstaat er een goed plan, dan wordt er een werkgroep
gevormd en gaat men fanatiek aan de slag. Zo heeft het dorp in de afgelopen jaren een beachvolleybalveld
gerealiseerd, is de bibliotheek aangepakt, werd er een schuilhut gemaakt aan het kanaal en een Obstakel
Parcours aangelegd bij het MFA. En op dit moment wordt er gewerkt aan een dorpsplan.
Ik vind het mooi om als buur(t)man een bijdrage te kunnen leveren aan al deze plannen. Mensen met
elkaar te verbinden en met hen samenwerken. Soms is het even een zoektocht om de juiste energie te
vinden, maar als men in een flow zit dan gaat het snel. Dat is heel mooi om mee te mogen maken."
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