
 

 

 

 

 

 

Straatambassadeurs in Ellecom 
 

Ellecoms Belang wil graag dat Ellecom een goed leefbaar dorp is voor iedereen. Een dorp 
waar we betrokken zijn op elkaar en waar het fijn is om te wonen, voor jong en oud! Kortom 
een dorp met onderlinge samenhang en een dorp waarin mensen van elkaar weten wat er 
speelt. 
 
Daarom werkt Ellecoms Belang met straatambassadeurs. De straatambassadeur is een 
belangrijke schakel tussen de bewoners van Ellecom en Ellecoms Belang. Niet alleen voor 
de straten in het dorp maar ook voor het buitengebied. 
 
Wat doet de straatambassadeur? 
De straatambassadeur is de contactpersoon voor de straat en doet het volgende: 

● Verwelkomt nieuwe bewoners namens Ellecoms Belang. 
● Bezorgt de nieuwsbrief van Ellecoms Belang. 
● Beheert de straat-appgroep voor informatie, veiligheid en contact.  
● Zorgt ervoor dat straatbewoners geïnformeerd zijn. Ook de bewoners die geen 

gebruik maken van social media of whatsapp. 
● Signaleert kansen/mogelijkheden en eventueel problemen.  
● Is de spreekbuis - wanneer nodig - van en voor Ellecoms Belang. 

 
Het komt vooral neer op elkaar kennen, elkaar leren kennen en iets doen voor elkaar. In veel 
straten gaat dat al vanzelf zo.  

 
Wat doet de straatambassadeur niet? 
De straatambassadeur is net als alle andere bewoners de ogen en oren van de straat, maar: 
- hij is niet persoonlijk verantwoordelijk voor het wel en wee in de straat. 
- hij lost niet zelf omgevingsproblemen op, maar geeft het door aan Ellecoms Belang. 
 
Wat willen we bereiken 
-  Betrokkenheid van bewoners bij het dorp. 
-  Communicatie bevorderen tussen dorpsbewoners en Ellecoms Belang. 
-  Signaleren van kansen/mogelijkheden en eventueel problematiek binnen de straat. 
-  Contact tussen de straatambassadeurs onderling. 

 

De kernwoorden voor de rol van straatambassadeur 
Iedere straat een ambassadeur, contactpersoon 

Elkaar kennen, elkaar leren kennen, iets doen voor elkaar 
Kleinschalig en persoonlijk 

Ellecoms Belang verbindt, coördineert en initieert. 

 

 


