
Van: Craenmehr-Hesen, Annemie <A.Craenmehr-Hesen@boxmeer.nl> 
Verzonden: woensdag 29 augustus 2018 09:34 
Onderwerp: benoeming nieuwe coordinator wijk- en dorpsraden  
______________________________________________________________________ 

 

Geachte wijk- en dorpsraden. 
  
Zoals u weet heeft de heer Han Luijters onlangs afscheid genomen van de gemeente Boxmeer om na 

een lang dienstverband te kunnen gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Hierdoor is er een 

vacature ontstaan.  

 
Ondergetekende is, samen met het sectorhoofd en de burgemeester, aan de slag gegaan om deze 

vacature weer in te vullen. Er hebben 2 sollicitatierondes plaatsgevonden. Na een 1e selectie heeft er 

een 2e selectiegesprek met een aantal kandidaten plaatsgevonden. Bij deze selectiegesprekken zijn 

ook de burgemeester, de heer van Soest (portefeuillehouder wijk- en dorpsraden) en wethouder mw. 

Bouke de Bruin (portefeuillehouder kernendemocratie) aangeschoven. 
  
Uiteindelijk heeft de selectie geleid tot een keuze op een kandidaat. Na een 3e gesprek met deze 

kandidaat zijn we overgegaan tot benoeming. 
  
De nieuwe coördinator wijk- en dorpsraden is geworden, mevrouw Andrea Rouland-van Boven, 

woonachtig te Sambeek. Zij is ervaren op velerlei gebied t.w. communicatie, organiseren, 

samenwerken etc. Zij heeft ook ervaring in verschillende bestuurs- en vrijwilligersfuncties vanuit het 

gevoel, zoals ze zelf aangeeft, verbonden te willen zijn met het sociale en maatschappelijke leven in 

de woonomgeving. Andrea Rouland is 53 jaar en heeft aangegeven heel veel zin in deze functie te 

hebben. 
  
Andrea zal per 17 september 2018 onze gelederen komen versterken en wij hebben er bijzonder veel 

vertrouwen in dat de samenwerking met de wijk- en dorpsraden op een enthousiaste en frisse wijze 

zal worden opgepakt. 
  
We zullen binnenkort met Andrea bespreken op welke wijze een nadere kennismaking met de 

afzonderlijke wijk- en dorpsraden zal worden ingericht. Wij komen hier zo spoedig mogelijk op terug. 
  
Voor wat betreft het onderwerp Kernendemocratie c.q. bestuurlijke vernieuwing, heeft het college 

gemeend deze items neer te leggen bij een medewerker die zich daar intensief mee bezig gaat 

houden. Mevrouw Rietje Nijdam is bereid gevonden om haar energie volledig hieraan te wijden. 

Coordinatie wijk- en dorpsraden en kernendemocratie hebben veel raakvlakken met elkaar. Het is 

daarom dat, ook fysiek gezien, beide medewerkers, zowel Andrea als Rietje hierin dus samen zullen 

optrekken en dat zij dus ook zullen samenwerken. Fysiek zitten ze dus ook bij elkaar.  
  
Wij hopen u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geinformeerd en komen zsm bij u terug voor 

het maken van een afspraak om over en weer kennis te maken. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Annemie Craenmehr-Hesen  
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie 
Werktijden: ma t/m vr 9.00-17.00 uur  
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