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Het allerlaatste nieuws van Ons Raadhuis. 
 

 
Goede wensen voor het nieuwe jaar 
We wensen jullie allen het aller allerbeste voor 2022. En bedankt voor de hartelijke kerstwensen die we 
ontvingen in de vorm van kaartjes, cadeautjes, appjes, mailtjes of live in Ons Raadhuis.  
 
We zijn ontzettend blij dat vrijwel alle activiteiten weer gestart zijn! We kijken enorm uit naar het moment 
waarop we de corona-maatregelen los kunnen laten. En we de oude sfeer en gewoontes weer op kunnen 
pakken.  
We wensen iedereen een jaar in goede gezondheid, met veerkracht en met de zin en energie om veel te 
ondernemen in het leven.  
 
 
Nieuwe bestuursleden 
Het nieuwe jaar start ook voor het bestuur goed met de versterking van haar gelederen: Petra van Stijn is onze 
nieuwe penningmeester en Franks Westers wordt nieuw bestuurslid met de portefeuille personeel. Zij stellen 
zich hierbij voor:  
 
 
Penningmeester Petra van Stijn 
Ik ben Petra van Stijn 58 jaar, geboren Arnhemse maar al jaren wonen wij in 
Velp. Wij hebben 3 volwassen kinderen, 2 honden en 2 katten. Het 
ondernemen zit in mijn bloed, tot een paar jaar geleden exploiteerde ik 
tankstations in Arnhem. Sinds de verkoop daarvan besteed ik mijn tijd vooral 
aan bestuurlijk werk, daarnaast run ik een zelfbedieningswassalon in het 
Spijkerkwartier. 
Ons Raadhuis spreekt mij aan vanwege de maatschappelijke functie en de 
kleinschalige opzet. Graag breng ik mijn ondernemersvaardigheden mee in 
het bestuur van Ons Raadhuis. Als penningmeester start ik begin 2022.  
 
 
Bestuurslid Frank Westers  
Mijn naam is Frank Westers. Ik ben van het bouwjaar 1964 en behoor dus  
inmiddels tot de doelgroep van Ons Raadhuis. Met mijn vrouw Olga, zoon 
Roemer, dochter Gaite en onze hond Bingo wonen wij met veel plezier in het 
mooie Velp. Sinds 1991 ben ik als HR professional (generalist) werkzaam op 
het gebied van Human Resources Management in verschillende functies en 
branches. Ik werk met erg veel plezier bij een academisch centrum voor 
kinder- en jeugdpsychiatrie. Deze GGZ instelling richt zich op een andere 
doelgroep dan Ons Raadhuis, maar beide hebben een grote 
maatschappelijke relevantie. Ik beschouw het fenomeen ‘tussenvoorziening’ 
als een belangrijke ontwikkeling en tussenoplossing voor jonge ouderen die 
graag met de juiste (gedoseerde) en warme aandacht in een huiselijke 
ambiance, gezond en actief willen blijven. Een briljant concept van Ester, 
Herma en Tera dat naar mijn idee meer aandacht nodig heeft gezien de 
vergrijzing die zich in Nederland heeft ingezet. Als (pro deo) bestuurslid met 
de portefeuille personeel wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de verdere  
ontwikkeling en professionalisering van Ons Raadhuis. 
 


