Buur(t)man Reutum
'Het is goed om je in te leven in de mensen,
soms praat ik plat, de andere keer Nederlands'
'"In 2007 ben ik begonnen bij de gemeente Tubbergen als toezichthouder
milieu. Dit heb ik tot 2017 gedaan. Vanaf 2010 ligt de focus op toezicht/
coördinatie brandveiligheid en evenementen. Sinds 2020 ben ik ook
evenementenconsulent voor de gemeente Tubbergen. Inwoners en
organisaties kunnen bij mij terecht met vragen over evenementen. Ik zorg
dan dat deze vragen op de juiste plek terecht komen in de organisatie en
help ze verder op weg. In mijn rol als evenementenconsulent leg ik de
verbinding tussen de samenleving en de gemeente. Ik zorg voor een grotere bewustwording bij
evenementen om de risico’s te verkleinen en de veiligheid te vergroten.
Ik ben veel op pad en in gesprek met mensen, dat vind ik mooi om te doen. Communicatie is een groot
onderdeel van mijn werk. Niet alleen achteraf zeggen dat iets niet kan, maar juist ook aan de voorkant in
overleg. Vaak is er dan wel een oplossing te bedenken. Mijn taak is ook om de regels goed uit te leggen,
want niet alles wat mensen willen kan nu eenmaal. Dan is het goed om me in te leven in wie ik voor me
heb. Soms praat ik plat en de andere keer weer Nederlands.
Op zoek naar een nieuwe uitdaging, kwam de rol van buur(t)man op mijn pad. Dit vind ik een mooie rol,
omdat je verbindingen kan leggen en voor de samenleving iets kan betekenen. Het is dan goed
om me te verplaatsen in de mensen. Het zijn allemaal vrijwilligers die zich inzetten voor hun dorp, naast
hun baan, hobby’s en andere activiteiten. Petje af!
Ik ben buur(t)man voor het dorp Reutum. Daar is grote saamhorigheid aanwezig. De mensen kunnen
misschien wel anders over dingen denken, maar ze werken wel constructief samen om het dorp leefbaar
te houden."
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