Bewonersvereniging
Vesting Heusden

Visie:
Een duurzame samenleving, vraagt om duurzaam samenwerken.
Missie, ons doel:
Samen met de bewoners van de vesting werken we aan een prettige en leefbare
woonomgeving.
Dit doen we door wonen, economie en cultuur met elkaar te verbinden, met als
uitgangspunt het behouden van/respectvol omgaan met de cultuurhistorische waarden
van de vesting.
Identiteit/ wie zijn wij als bestuur?
Als bestuur van de bewonersvereniging zijn we de ambassadeurs, de verbinders, de
aanjagers, en de coördinatoren bij het vormgeven en uitvoeren van onze missie.
Wij geven stem aan de bewoners van de vesting in relatie met de gemeente en de
politiek.
Vanuit welke waarden willen wij samenwerken?
Commitment: Wij zijn gecommitteerd aan onze missie en zijn betrouwbaar in het
uitvoeren onze taken.
Diversiteit: We maken gebruik van elkaars verschillen.
Collegialiteit: We steunen elkaar en hebben iets voor elkaar over
Openheid: we praten met elkaar, laten onszelf aanspreken en spreken elkaar aan.
Duidelijkheid: we hebben een structuur die ondersteunend is aan onze missie.
Competenties/wat hebben wij als bestuur in huis om te werken aan onze missie?
We zijn goed in staat om moeilijke gesprekken te voeren, doordat we ons persoonlijke
belang ondergeschikt kunnen maken aan het gezamenlijke belang. We hebben
analytisch vermogen en voldoende daadkracht om de handen uit de mouwen te steken.
We kunnen ons verplaatsen in de ander en zijn in staat op elk niveau verbinding te
maken, door onze geschreven en gesproken taal aan te passen aan onze
gesprekspartners; bewoners, ondernemersvereniging, ambtenaren, politiek, etc.
We hebben goed cijfermatig inzicht. We zijn goed in staat om constructieve dialogen te
voeren/organiseren.
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Wat doen we als bestuur?
We zijn altijd op zoek naar informatie, die aanhaakt bij onze missie. We stellen vragen,
schrijven brieven, organiseren bijeenkomsten, overleggen met betrokkenen in – en
buiten de vesting, houden onze administratie bij.
Context
Ons werkveld is de gehele vesting. We werken samen met alle bij de vesting betrokken
mensen.

