
Verslag bestuursvergadering wijkvereniging Reitdiep 29 november en 13 december 
2017. 
Aanwezig: 
29 november: Jan (voorzitter), Dieuwke, Marco (penningmeester), Martin, Thanh, Annie 
(secretaris), Nel en Sikko Postma en Joost van Uhm van de gemeente Groningen (punt 2), 
Astrid Francissen en Ernst Buurma (actievoerend comité Reitdiephaven). 
13 december: Thanh, Jan, Martin, Annie 
Afwezig met kennisgeving: 
29 november: Gertjan 
13 december: Dieuwke, Marco, Gertjan 
 

1. Opening. 
Jan heet ons welkom, in het bijzonder Sikko en Joost. Er volgt een voorstelrondje. 
Joost werkt bij stadsontwikkeling en is junior project manager, gekoppeld aan Sikko. Naast 

onze wijk heeft hij o.a. in zijn portefeuille het Ebbingekwartier, het crematorium van 
Algemeen Belang en de Meeuwen. 

 
2. Bouwplannen: 

● Rietcarré: start februari 2018. 
● Plannen t.o. noodlokaal zijn vertraagd met 6 maanden i.v.m. poelkikkers. 
● Struktonlokatie: er is overleg met een kleine delegatie van het bestuur 

geweest. Er komt een bewonersinformatie-avond op 18 januari a.s. 
● Festivalterrein: 19 december is er een presentatie van het onderzoeksbureau 

wind, geluid, verkeer en bezonning. Hier zal een delegatie van de gemeente 
bij aanwezig zijn en de commissie bezorgde bewoners, Hiebo Muntinga en 
zaakwaarnemer. 

● Kleinschalige bedrijvigheid: hiervoor is een herziening van het 
bestemmingsplan nodig. De formele procedure wordt gevolgd; vooraf overleg 
met de buurt is niet nodig.  

● Bytesnet: het actiecomité heeft overleg gehad met de gemeente. Alle 
wijzigingen worden met de bewoners besproken. Men wil aan alle normen 
voldoen en klachten worden serieus genomen door de directie.  

● Er is een nieuwe projectleider Zernike: Jeroen Bos.  
Namens het actievoerend comité Reitdiephaven zijn Astrid en Ernst aanwezig om weer te 

geven dat er veel onrust is over de Festival-toren en het wel of niet gebruiken van 
het logo van de Wijkvereniging boven brieven die naar omwonenden gaan.  

Jan licht e.e.a. toe waarbij brief één algemene informatie bevatte voor de gehele wijk en de 
tweede brief een gerichte actie omvatte voor een deel van de wijk. 

Afgesproken wordt dat kopieerkosten kunnen worden gedeclareerd bij de wijkvereniging. 
Alle studies en onderzoeken zijn op verzoek van het actiecomité in gang gezet; 
Astrid vraagt nogmaals om op de hoogte te worden gehouden als commissie verkeer 
en vervoer als er iets binnenkomt op het gebied van de Ring West en/of 
Reitdiepzone.  

  
 

3. Beheer wijklokaal. 
Ons wijklokaal is goed gebruikt in de maanden sept en oktober door de scholen, maar ook 

weer keurig opgeleverd met een vloer die in de was is gezet. Er zit een gat in ons 

Wijkvereniging Reitdiep Verslag 29 november en 13 december 2017 pag. 1 



dak, boven het plafond in de kast. De wateroverlast die hierdoor is ontstaan is goed 
opgelost. De Rietzee (Christelijke basisschool) zit beneden en de Meander boven in 
het tijdelijke schoolgebouw 

Annie neemt geen alarmeringen meer aan; ze is na de schoolvakantie zeker 6 keer wakker 
gebeld.  

  
4. Financiën. 

● Onze gemeentelijke subsidie is helaas gekort. 
● De automatische incasso geeft nog problemen. Marco heeft herinneringen (37 

stuks) gemaakt voor de mensen die nog niet hebben gereageerd. Deze zijn 
inmiddels rondgebracht. 

● De vaste bezorger is gestopt. Bram Leertouwer, de zoon van Nel wil dit wel 
gaan doen. 

 
5. Post, ingekomen stukken. 

Steef Swart van Arcadis mailt ons om ons op de hoogte te brengen van de plannen voor 
het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte van fase 3. Thanh neemt 
contact met hem op en Jan/Martin gaan eventueel mee naar een afspraak. 

 
Vervolg op 13 december: 
 
Notulen 14 september 2017, actielijst. 
N.a.v.  
6, 2e stip: Onze jongerenwerker heet Evert Dagelet.  
Martin heeft een stuk op tv gezien over de jongeren op IJsland en ouderparticipatie. 
Actielijst:  
Martin heeft de lijst opgevraagd van vandalisme/vernielingen; dit is een enorme database. 

Wat hiermee te doen. 
De actielijst wordt aangepast. De notulen kunnen ongewijzigd op de website geplaatst 

worden. 
 

6. Stand van zaken woontoren en voorbereiding 19 december 2017. 
● De opkomst op 6 december was teleurstellend, toch zijn er 10 – 11 personen die 

hun rechtsbijstandsverzekering willen aanschrijven. Ook zijn er 7 bewoners die 
financieel willen bijdragen. 

● De definitieve plannen worden gepresenteerd aan het actiecomité bezorgde 
bewoners, raadsleden en wethouders. Wij zullen luisteren en laten schriftelijk 
weten wat onze mening is. We zullen ons kritisch opstellen en zeker de 
verkeersproblematiek aan de orde stellen. Het actiecomité wil raadsleden 
schriftelijk uitnodigen om de 19e te komen. 

● In januari komt er een poster waarbij “de stop uit de haven wordt getrokken” door 
Roeland van der Schaaf. 

● Advocaat de Goede wil dat de hele wijk stelling neemt tegen de woontoren.  
● De focus ligt op de rechtsbijstand. D66 bij de les te houden en verder gaan met 

het verzamelen van handtekeningen tegen de wijziging van het 
bestemmingsplan.  

● Advies: vraag tegenstanders om een persoonlijke reactie op facebook te 
plaatsen. 
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● Blijf de gemiddelde wijkbewoner “in eenvoud en helderheid” op de hoogte 
houden. 

 
 
7. Stand van zaken commissies. 

a. Speelplaatsen, geen bijzonderheden. 
b. Duurzaamheid: we gaan Marco Agema uitnodigen om te zien of zijn ideeën over 

het vervangen van gas iets is waar we wat mee kunnen. 
c. Wijkkrant: we nodigen Arie, de nieuwe coördinator van de wijkkrant voor de 

eerstvolgende vergadering uit. 
d. Evenementen: De spooktocht deden 130 kinderen mee. De mensen die de 

intocht van Sinterklaas organiseren blijven komend jaar dit ook doen. 
e. Digitale communicatie: Martin gaat nog door met facebook. We moeten de 

koppeling met onze website, Arjen Deenen, niet uit het oog verliezen. 
 
Vergaderrooster bestuur komend jaar. 
Woensdag 21 februari 
Woensdag 27 maart  met o.a.. voorbereiding ALV 
Woensdag 25 april ALV 
Donderdag 7 juni 
Donderdag 20 september 
Woensdag 31 oktober 
Woensdag 12 december 
 
Jan sluit het tweede overleg om 21.25 uur. 
 
 
 

Vergaderdatum Aktiepunt Uitvoerder 

11-05-2017 Aanschaf AED en waar te plaatsen ALV 25-4-2018 
11-05-2017 Regels op papier zetten voor hoe en wat te 

declareren 
Marco 

14-09-2017 Peter Wijnsma vragen of we de bijdrage 
wijkwethouderschap ook mogen sparen 

Marco 

14-09-2017 Oproep voor top 3 fb/website 
Hier ook iedereen bedanken voor zijn/haar 
bijdrage afgelopen jaar 

Thanh 

29-11-2017 Arie van der Meer uitnodigen Annie 
29-11-2017 Arcadis, contact opnemen Thanh 
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