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Aanwezig: Riewinga Wierenga, Dieuwke VIsser, Lanji Jiang, Frans Boer, Martin de 
Boer, Marco Veurink 
Afwezig mk: Thanh Mai 
 
Gasten: Mike van WIssing, Hanneke Venema, Martin Borchers, Esther Gerringa 
  
Opening en vaststelling agenda 
 
Kunstproject Meander Hanneke Venema, Meander en Martin Borchers 
Wijkvereniging benaderd door school verhalend ontwerpen, kunst in de wijk.  
Idee om verbinding te maken tussen wijk en school. Hanneke is projectleider kunst 
en cultuur namens O2G2 en werkzaam bij Meander. De kunstenaar is in gesprek 
gegaan met leerlingen om een plek voor het beeld. Presentatie van het werk volgt; 
object kan gebouwd worden met hulp vanuit de wijk of bijvoorbeeld met MBO 
vakopleidelingen. 
Voor de financiering zal nog met de diverse fondsen contact worden gelegd; de 
kosten bedragen 30.000,- en evenals de locatie zal dit met de gemeente moeten 
worden besproken. Dieuwke neemt contact op met Hanneke mbt het vervolg. We 
ondersteunen het idee wanneer ook Rietzee hierbij wordt betrokken.  
 
Mike van Wissing; betreffende Wijk Top 3 
Mike komt namens ReitdiepPOP; festival is een verbindend gebeuren voor de wijk 
als bezoeker, vrijwilliger of beide tegelijk. Op de zaterdag zijn er verschillende 
activiteiten bedacht met een sportief gezinselement. 
ReitdiepPOP wil mede vanwege ook deze rol van het evenement graag een bijdrage 
vanuit het wijkbudget. We zullen onderzoeken vanuit de wijkvereniging welke 
mogelijkheden er zijn binnen het wijkbudget; een deel daarvan is echter al 
gerealiseerd voor de ontwikkeling wijkvisie. Naar aanleiding van de kosten voor de 
ontwikkeling wijkvisie zullen we beoordelen wat er overblijft voor ReitdiepPOP. 
Hiernaast zullen we in overleg met de gemeente bespreken of er nog ruimte is voor 
dit specifieke evenement. 
 
Esther Gerringa; idee ontmoetingsplek Reitdiephaven 
Esther presenteert een idee mbt een ontmoetingscentrum annex mfc in de wijk met 
een commerciële functie, bijvoorbeeld flexwerkplekken, yoga, of voor andere zzp-ers 
in de wijk. 
Hierover zijn inmiddels gesprekken geweest met de gemeente, het richt zich op 
andere activiteiten dan waarvoor het wijklokaal geschikt is. Gedacht wordt ook aan 
een invulling voor jeugd. Dit laatste zal ook onderdeel worden van de wijkvisie. We 
wisselen verschillende ideeën uit over invulling; voor wat betreft locaties zijn er 
weinig mogelijkheden in de wijk. 
Esther wordt uitgenodigd voor totstandkoming wijkvisie. 
 
Stand van zaken commissies en contactpersonen vanuit het bestuur 
• Speelplaatsen, Lanji 
• Duurzaamheid, Thanh 



• Wijkkrant, Martin 
• Evenementen, Frans 
• Digitale communicatie, Martin en Dieuwke 
• Verkeer en vervoer, Dieuwke 
• Nabuurschap ’t Poortje, Riewinga 
• Cultuur en Sport, Dieuwke 
 
Stand van zaken beheer wijklokaal, Nel: 
We staan stil bij de diverse ideeën mbt het wijklokaal en de visie op het wijklokaal, 
gebruik voor en door de wijk en geen commerciële activiteiten of althans niet primair. 
Wie denkt er nog meer mee? 
 
Verslag Annie Jaarvergadering; goedgekeurd 
 
Verslag 29/11 en 13/12/2017; goedgekeurd 
 
Mededelingen + ingekomen post/mail 

● Statuten bewonersvereniging; helder, opnieuw publiceren en rooster 
van aftreden invullen en hanteren.. 

● Afspraken mbt gebruik mail en app nav een misverstand. Verzoek om 
lopende zaken via het oorspronkelijke medium te voeren en indien een 
bestuurslid meerdere rollen in de wijk vervuld te waken voor 
rolverwarring. 

● Website en communicatiestructuur; Martin gaat met Arie en Arjen in 
gesprek en maakt hiervan een document. 

● AVG Reitdiepwijk stand van zaken; Frans zal hier naar informeren. Met 
Marco oa alle leden aanschrijven, wat te doen met de mailadressen 
van niet-leden die we willen gebruiken voor agenda-mailings. 

 
Ideeën mbt portefeuille jeugd krijgen een plek in de wijkvisie 
 
Stand van zaken ontwikkelen Wijkvisie Reitdiepwijk; vanuit een kleinere club 
mensen zal een grotere bijeenkomst worden georganiseerd in het najaar om onder 
begeleiding hier verder invulling aan te geven. 
 
Stand van zaken woontoren Festivallocatie. We bespreken de ontwikkelen en volgen 
de activiteiten van het Comité Bezorgde Bewoners. De wijkvereniging steunt het 
comité op neutrale wijze maar neemt standpunt in dat er ernstige zorgen zijn over de 
verkeersontwikkelingen in de wijk, de haven in het bijzonder. Hiernaast zijn er vanuit 
de ondernemers verschillende belangen waarin de wijkvereniging geen positie wil 
innemen. In het gesprek met de wethouder op 20 juni zijn deze zorgen geuit evenals 
het proces rondom participeren van bewoners in het totale proces. 
 
Kennismaking plannen na de zomer met wijkwethouder Paul de Rook nav uitgesteld 
bezoek mei 2018. 
  
 
 



Ingekomen stukken 
Ingekomen brief van dhr. Muntinga is besproken; Riewinga zal reageren. 
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