
Afspraken gemaakt op de ALV van 25 april 2018. 

Er hebben zich 54 mensen bij gemeld. 

● Mevr. Koornstra van de Jukwerd 7 wil graag van te voren de 
verslagen van de secretaris en penningmeester kunnen inzien 
zodat ze ook weet waar ze ja op zegt. 

● De kascommissie bestaat volgende keer uit de heren Nagelhout, 
Bunderriet 11 en Merison, Zijlsterried 19. 

● We schrijven het pand af in 20 jaar. 
● De bankrekening van C&S wordt samengevoegd met die van de 

wijk en daarna opgezegd. 
● De heer …………… van Karwij Totaal wil graag een nieuw 

overzicht van wat we uit hebben gegeven. Marco merkt op dat 
dat onze toekomstige penningmeester wel kan worden. 

● Contributie blijft € 10,=/jaar en dat is al 15 jaar. 
● Jan gaat een herensociëteit beginnen en Marlies de Waard wil 

een dames sociëteit. 
● Nabuur ’t Poortje, gesloten jeugdzorg,  houdt medio oktober 

een open huis. 
● In de wijkkrant komen 2 nieuwe rubrieken nl.  

Bij mij in de wijk en  
De hobby van ….. .  
Marlies de Waard wordt hiervoor reporter, ze heeft al enkele namen 

gekregen in de pauze. 
De zoon van Martin wordt de nieuwe bezorger van de wijkkrant. 
● Speelplekken: er is een principeakkoord voor de plaatsing van 

een hek aan de Hoogeweg. 
● Visieontwikkeling: besloten wordt dat dit mag worden 

bekostigd uit het wijkwethoudersbudget voor 2018. Hiervoor 
kan een extern deskundige worden ingehuurd die o.a. 
inventariseert waar de wensen liggen in onze wijk en wat we als 
wijk in de toekomst willen. 

● Bestuurswisseling:  
● Afscheid nemen: 

Annie Borgerink, secretaris na 4 jaar  



Gertjan Komduur, algemeen bestuurslid na 5 jaar 
Jan Mulder, voorzitter na 15 jaar.  
Benoemd worden: 
Riewinga Wierenga wordt de nieuwe voorzitter,  
Frans Boer, algemeen bestuurslid en coördinator Evenementen Lanji 

Jiang, algemeen bestuurslid en linked pin naar ondernemers 
Reitdiephaven. 

Martin de Boer verlaat Evenementen en wordt secretaris. Annie 
werkt hem in. 

● Marlie Wabeke introduceert De Streekboer. Vrijwilligers kunnen 
zich bij haar melden, tijdsbestek woensdag van 16.00 – 19.00 
uur eens in de … weken (afhankelijk van het aantal 
vrijwilligers). 

● Els Struiving houdt een presentatie over Warmtestad en 
● Martin Klooster over het energiemodel in de wijk Reitdiep. 

Beide laatste onderwerpen vragen meer tijd en hiervoor wordt vanuit 
de Duurzaamheidscommissie een aparte avond belegd. 

● Namens het comité bezorgde bewoners vertelt Ernst Buurma 
over de zorgen rondom de plannen voor bouw op het 
Festivalterrein van sociale huurwoning in een lage plint en 
duurdere in de toren van 53,5 m hoog. Hiervoor is een wijziging 
naar woonbestemming nodig want nu ligt er een 
bestemmingsplan voor horeca/hotel tot 24 m hoog op. 

De zorgen worden geuit over leefbaarheid, veiligheid kinderen, 
parkeren, verkeersstromen, lichtinval en windhinder. 

 

 

 


