
Verslag Bestuursvergadering Bewonersvereniging Reitdiepwijk 
21 januari 2016 
 
Aanwezig: Jan (voorzitter), Martin, Henk (penningmeester), Gertjan, Arnoud (later), Marieke 
(notulen, wijkkrant) 
Nel, Marjolijn, Jan Hendrik (alleen voor punt inhuizing wijklokaal) 
Afwezig: Annie (ziekte), Marco (vakantie) 
 

1. Opening 
Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
We beginnen met punt 5 ‘inhuizing wijklokaal’.  
 
De opening van het nieuwe wijklokaal is 27 januari 2016.  
Er is een gesprek geweest met DK meubilair en Stellingwerf. Er is een probleem ontstaan 
met de buitendeuren. In vorige gesprekken was de verwachting bij ons gewekt dat de 
buitendeuren bij de prijs in zat, maar nu blijkt dit niet zo te zijn. Ook zijn er andere deuren 
(binnendeuren) geplaatst dan afgesproken. Juridische procedures starten zou de plaatsing 
van de deuren erg ophouden, terwijl we mogelijk weinig succesvol in argumentatie zijn. 
Behalve dat er bij ons verwachtingen zijn geschapen dat de buitendeuren geplaatst zouden 
worden. In de aanneemkoopovereenkomst is weliswaar sprake van zowel binnen als 
buitendeuren, maar dit kan op meerdere wijzen geïnterpreteerd worden.  
Afspraak die we maken is dat we door DK modulair een nieuw offerte laten maken voor het 
plaatsen van buiten deuren. Ook moet er een vergunning geregeld worden. Er is nog geld 
over uit de pot ‘overige kosten’ in het budget wijken voor jeugd , maar hier zijn ook al 
dingen uit betaald zoals de grotere boiler. Ondanks dat de buitendeuren extra kosten met 
zich mee gaat brengen zullen we een belangrijk deel kunnen betalen uit de pot overige 
kosten voor de inrichting. Mocht het dit gaan overschrijden dan geeft de penningmeester 
aan dat we deze kosten kunnen dragen vanuit het algemeen budget van de wijk in de post 
huisvesting. 
 
We moeten ook denken aan verzekering, inboedel en de OZB. Deze punten komen op de 
volgende agenda. Dit vraagt ook afstemming met O2G2 
 
Er is een plan gemaakt voor de inrichting van het gebouw. Er worden mooie tekeningen 
getoond. Er komt een grote kastenwand in van steigerhout, voorzien van een slot. Ook 
wordt er een podium gemaakt die uitschuifbaar is. Andere commissies kunnen ook  gebruik 
maken van de ruimte en hopelijk gaan de commissies ook helpen met bouwen. Er komen 4 
zaterdagen waarop dit kan en Nel stuurt een mail waarin ze vraagt om mee te helpen.  
Martin geeft aan dat hij nog twee professionele koffiezetapparaten heeft die hij beschikbaar 
stelt voor het wijklokaal. 
 
De samenwerking met Wilster is goed. Misschien gaan ze tafelbladen maken. 
 
Nicole Beerda van Kits heeft een rekening gestuurd van € 500,- in verband met het gebruik 
van de ruimte op Kits Zernike. In 2014 is dit bedrag weg gestreept omdat de kinderen van 
Kits ‘gratis’ gebruikt mochten maken van de activiteiten. In 2015 is er weinig gebruikt 
gemaakt van de ruimte. Jan Mulder reageert richting Nicole. 
 
Er wordt afgesproken dat de spullen voor de inrichting betaald wordt vanaf de eigen 
rekening van C&S. De balans moet aangepast worden omdat het gebouw er nu op moet. 
Het punt ‘begroting wijklokaal’ komt op de volgende agenda. 
 
De complimenten voor de trekkers van het wijklokaal worden uitgesproken. Goed werk van 
allemaal.  
 
Nel, Marjolijn en Henk verlaten de vergadering. 
 
 

2. Vaststellen agenda, notulen en actielijst 
Vergaderdata 2016 is goedgekeurd.  
 
Het verslag van 18 november 2015 wordt doorgenomen.  
Punt 7 ‘stand van zaken financiën:  Reitdiep-pop heeft € 1.500,= euro gekost, dit is samen 
met onze spelmiddag. 



 
De actielijst: 
Punt 2, 4, 5, 6 en 7 zijn afgehandeld.  
Punt 1 ‘Herverdelen portefeuilles commissies, voorstel maken’ blijft staan 
Punt 3 ‘Bespreken budget C&S’ blijft staan. 
 
Het verslag en de actielijst wordt na de wijziging vastgesteld.   
 

3. Commissie verkeer en vervoer (Astrid) 
Astrid heeft gevraagd of iemand vanuit het bestuur bij de vergadering Commissie verkeer 
en vervoer wil zitten. Jan geeft aan dat Astrid dit zelf kan doen maar dat er aangegeven 
moet worden dat ze er niet bij zit als bestuurslid. 
 
Binnenkort is er ook een vergadering waar ook Sikko Postma bij zit. Hij heeft gevraagd of 
het bestuur erbij wil zitten ivm de te bespreken onderwerpen (ontwikkeling fase 3 / 4, 
parkeerplaatsen Joeswerd, Bestemmingsplan Reitdiephaven).  Jan zit hierbij en Martin 
geeft nog door of hij aanwezig is. Astrid is hier ook bij aanwezig. 
 

4. Mededelingen + ingekomen mail 
• Mail Martijn Kobus over geothermie 

Martin stuurt de mail van Martijn Kobus door naar Paul Korsaan en geeft Martijn Kobus een 
terugkoppeling. 
 

5. Inhuizing wijklokaal 
Besproken bij punt 1. 
 

6. Wijkkrant 2016 
Er wordt een compliment gegeven over de wijkkrant van november 2015. Een mooie dikke 
krant met nieuwe adverteerders en leuke stukjes. 
Marieke Oldenburger (coördinator wijkkrant) geeft aan dat het ook lekker loopt en dat de 
nieuwe stukjes voor april 2016 alweer binnen komen. Patrick Wijninga is de nieuwe 
vormgever. De krant van november heeft hij niet af kunnen maken, met hulp van Henk 
Jasper (de vorige vormgever) is de krant afgemaakt. We spreken af dat we op zoek gaan 
naar een nieuwe vormgever. Patrick stort zich op het terugkerend festival Reitdieppop. 
Marieke overlegt nog met Patrick wat hij wil. Er is een nieuw logo van de ijsvogel en deze 
wordt gebruikt voor de nieuwe krant. Jan stuurt Marieke het logo. De sluitingsdatum voor 
de volgende wijkkrant is 1-3-2016. De agenda voor de algemene ledenvergadering van 7 
april zou hierin kunnen. Marieke twijfelt nog of de krant op tijd klaar is. Dit ligt aan de 
vormgever.  

 
7. Stand van zaken aan/afmeldingen 

Als de leden van de wijkvereniging twee keer niet betaald hebben, worden ze uit het 
bestand gehaald. 
 

8. Stand van zaken website 
Dick geeft aan dat hij in februari weer tijd heeft om hiermee verder te gaan. Er wordt 
uitgesproken dat het te lang duurt. Het loopt al bijna drie jaar.  
 

9. Voorbereiding ALV 2016 
De vergadering kan in het nieuwe gebouw gehouden worden. De wijkagent wordt 
uitgenodigd voor de ALV. Hebben we zelf nog punten waar veel mensen op af zouden 
komen? Iedereen graag over na denken. 
 

10. Stand van zaken overige commissies 
a. Commissie duurzaamheid 

Geen bijzonderheden 
b. Wijkkrant 

Zie punt 6. 
c. Evenementencommissie 

Lentekriebels, reitdiephavenrun, schaatsen dit loopt allemaal goed. 



d. Sponsorcommissie 
Geen bijzonderheden 

e. Cultuur en sport 
De vergadering bij Aclo over geluidsoverlast is goed verlopen. 

f. Verkeer en vervoer, zie punt 3 
g. Nabuurschap Wilster, voorheen ’t Poortje 

Er zijn twee stagiaires en dit moeten een stage-opdracht doen van school over sociaal 
maatschappelijk werk. Jan heeft aangegeven dat ze de verkeersveiligheid bij de school 
kunnen analyseren en dit willen ze graag doen. 

 
11. W.v.t.t.k 

Martin heeft besloten om na de ledenvergadering te stoppen als bestuurslid. Martin wil wel 
een aantal activiteiten blijven doen. Hij is een tijd bestuurslid geweest en het kost hem nu 
veel energie . Helaas komt Arnoud met dezelfde mededeling dat hij ook zijn 
bestuursfunctie beëindigd na de ledenvergadering.  
Er wordt een facebook oproep gedaan. Voorkeur gaat uit naar bewoners uit de Haven, 
Joeswerd, Kenwerd. 
 
Jan sluit de vergadering om 22.15 uur en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng. 
 
 
 

Vergaderdatum Aktiepunt Uitvoerder 
   
19-11-2014 Herverdelen portefeuilles commissies, voorstel 

maken 
Jan 

18-11-2015 Bespreken budget C&S Henk, Marco en C&S 
21-1-2016 Verzekering, inboedel en OZB op agenda  Annie 
21-1-2016 Begroting bestuur ivm nieuw wijklokaal op de 

agenda 
Annie 

21-1-2016 Facebookoproep plaatsen ivm vertrekken Arnoud en 
Martin 

Martin 

21-1-2016 Rekening Kits, mailen Nicole Beerda Jan 
21-1-2016 Doorsturen mail Geothermie Martin 
21-1-2016 Nadenken punten ALV Ieder 

 


