Procedure “Voordracht Dorpsforum 2023-2027”:
Samen zorgen voor een vitaal en fijn Ysselsteyn
In juni 2023 loopt het vierjarig termijn voor het tweede Dorpsforum Ysselsteyn ten einde. Na een
zorgvuldige procedure in maart 2019 en succesvolle samenstelling van het dorpsforum willen we de
inwoners van Ysselsteyn opnieuw de gelegenheid bieden zichzelf en anderen voor te dragen om lid
te worden van het dorpsforum. Hoe? Dat leggen we in onderstaande procedure uit:
Wie zitten er eigenlijk in het dorpsforum? En waarom juist díe mensen? Nou, dat bepaal jij! Want nu
het vierjarig-termijn voor de tweede keer afloopt gaan we in het voorjaar van 2023 de samenstelling
van het dorpsforum opnieuw invullen. En iedereen in Ysselsteyn krijgt de gelegenheid om lid te
worden én maximaal 5 andere mensen voor te dragen als forumlid.
Hoe gaat deze voordracht in zijn werk?
Wij vragen je om na te denken wie jij graag in het dorpsforum zou zien. Om een goede afspiegeling
van alle Ysselsteyners te krijgen vragen we jullie om zoveel mogelijk te zorgen voor verschillende
leeftijdsgroepen. Bijvoorbeeld iemand van 18 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 50 jaar, 50 tot 65 jaar,
en een 65-plusser. Maar natuurlijk ook mannen en vrouwen.
Op 15 maart 2023 zullen leden van ondergetekende werkgroep in de Smelehof een ‘stembus’
bemannen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Bij deze speciale stembus kun je een lijstje met
maximaal 5 namen inleveren. Heb je minder namen, dan mag je het briefje evengoed inleveren
natuurlijk. Daarnaast zullen we zorgen dat er ook digitaal namen ingestuurd kunnen worden, zodat
echt iedereen zijn/haar stem kan laten horen. Als jouw voorkeur hiernaar uit gaat kun je dit
aangeven door een mail te sturen naar forumysselsteyn@outlook.com. Te zijner tijd ontvang je dan
een digitaal formulier. Uiteraard zorgen we dat alles volledig anoniem verwerkt wordt.
Jezelf kandidaat stellen? Dat kan ook.
Maar misschien wil je jezelf wel kandidaat stellen. Dat vinden wij super! Daarvoor leggen we op 15
maart in de Smelehof aanmeldformulieren klaar, of kun je mailen naar bovenstaand mailadres.
Ben jij voorgedragen? Dan nemen wij contact met je op.
Na het sluiten van de stembus stelt de kiescommissie eerst een lijst op van alle kandidaten die
zichzelf hebben aangemeld. Als minder dan 60 personen zichzelf kandidaat hebben gesteld gaan we
alle voorgedragen namen turven. We benaderen dan de personen die het meeste genoemd zijn om
te vragen of zij lid van het dorpsforum willen worden. Dat doen we tot we 60 leden hebben, of alle
voorgedragen personen benaderd zijn. Dus als je genomineerd bent mag je uiteraard zelf bepalen of
je lid wordt van het forum. Tijdens de forumbijeenkomst in juni 2023 worden alle nieuwe leden
geïnstalleerd.
Draag jij ook bij aan een fijn en vitaal Ysselsteyn?
Wij hopen op een geweldige opkomst op 15 maart 2023. Want hoe meer mensen van zich laten
horen, hoe beter we erop aankunnen dat we in het forum de juiste dialoog voeren. Dus laat je horen
en stel jezelf kandidaat of draag 5 mensen voor die je als forumlid zou willen zien! Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Werkgroep “Voordracht Dorpsforum 2023”
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