
 
 

Ben jij die betrokken, enthousiaste inwoner  

die onze stichting wil en kan versterken? 
 

Onze stichting heeft als doel het bevorderen van de vitaliteit en leefbaarheid in en rond 

Partij, Wittem en Cartils. Samen met onze werkgroepen en de gemeente zetten wij ons 

op dit moment o.a. in voor het welzijn van de inwoners, dorpsbinding, 

verkeersveiligheid, natuur en milieu, de ‘huiskamer’, het verenigingsleven, een gezellige 

jaarlijkse ‘dorpsdag’ en een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. In de toekomst 

willen wij ons ook graag inzetten voor een gezonde economische en sociale basis, voor 

betaalbare woningen voor starters en senioren, voor onze jongeren en voor de 

energietransitie (o.a. woonisolatie en zonnepanelen op daken). Dat kan echter alleen als 

we er in slagen ons bestuur en de bestaande werkgroepen te versterken en nieuwe 

werkgroepen/commissies te formeren. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. 

 

Woon jij in Partij, Wittem of Cartils en heb jij: 

 

− affiniteit met de doelstelling en het werk van onze stichting, en/of 

− zin en tijd om zitting te nemen in ons bestuur of (actief) deel te nemen aan één van 

de bestaande of nieuwe werkgroepen/commissies, en/of 

− zin en tijd om tijdelijk of voor vast bij te dragen aan het organiseren van acties, 

activiteiten en projecten, en/of 

− ideeën om zaken te verbeteren binnen Partij, Wittem, Cartils, en/of 

− interesse om de jongeren, de bedrijven, de sociaal minder bedeelden, de oudere 

generatie of de woningzoekenden (m.n. starters en senioren) in onze gemeenschap 

te representeren of je in te zetten voor de energietransitie 

 

dan nodigen we je graag uit om vrijblijvend te reageren via mail: info@partijwittem.nl. 

 

Bestuur Stichting Kernoverleg Partij-Wittem  
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Beste inwoners van Partij-Wittem, 

        

                   

Enige tijd geleden hebben wij als stichting met de verenigingen die gebruik maken van 

ons gemeenschapshuis A ge Wienhoes overleg gevoerd over onze toekomst. 

 

 

Graag willen we niet alleen de gebruikers, maar alle dorpsbewoners de kans bieden om 

er samen met elkaar voor te zorgen dat A ge Wienhoes goed kan blijven functioneren en 

ook in de toekomst voor ons dorp en de verenigingen toegankelijk blijft. 

 

 

Aangezien het huidige onderbezette stichtingsbestuur ook nog onderhevig is aan zware 

vergrijzing, zoeken wij momenteel enkele mensen om samen invulling te gaan geven 

aan het beheer van het voor ons dorp zo belangrijke gebouw.   

 

 

Mocht u interesse hebben om samen met het bestuur iets te willen invullen, dan horen 

we graag van u. U kunt dan even een mail sturen naar: jef.cremer@ziggo.nl 

 

 

Het Stichtingsbestuur 
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