
Verslag bestuursvergadering wijkvereniging Reitdiep 
Woensdag 31 oktober 2018 20.00 uur wijklokaal Rietvogel 
 
Aanwezig: Frans, Riewinga, Dieuwke, Thanh, Marco, Lanji, Martin 
Afwezig: Nel m.k. 
 
Opening, vaststellen agenda 
 
Wijkgebouw, activiteiten en invulling 
We bespreken ideeën om meer invulling te geven aan het wijklokaal. We besluiten om 
tijdelijk ruimte te geven aan enkele aanvragen die het bestuur hebben bereikt. Er zal geen 
commerciële verhuur plaatsvinden en het principe voor- en door de wijk blijft gehandhaafd. 
Hiernaast zullen simpele afspraken worden gemaakt over onkostenvergoeding en een 
wederdienst voor de wijk en een aftekenlijst mbt het opruimen en afsluiten 
We zullen begin 2019 de ervaringen evalueren en gedurende de komende maanden per 
verzoek beoordelen of deze al dan niet kan worden gehonoreerd. 
 
Ten aanzien van het beheer  van het wijklokaal heeft Nel aangegeven na drie jaar de sleutel 
te willen overdragen. Er zal een oproep worden gedaan voor een nieuwe vrijwilliger die het 
stokje wil overnemen. Voor C&S heeft zich een vrijwilliger gemeld waarmee een oriënterend 
gesprek zal worden gevoerd. 
 
Huidige sleutelhouders zijn: Thanh, Nel, Martin 
 
Stand van zaken ontwikkelen Wijkvisie Reitdiepwijk 
Afspraak is gemaakt op 1 november met de belangstellenden. 
 
Verslag 5 september 2018 
Het verslag en actielijst wordenbesproken en met enkele wijzigingen vastgesteld. 
 
 
Terugkoppeling diverse bijeenkomsten 
11 september Aardgasvrij Reitdiepwijk; volgt bij duurzaam 
17 oktober Inloopavond Bestuur; de belangstelling voor wekelijkse inloopmomenten neemt 
toe. 
 
Mededelingen + ingekomen post/mail 
Mail 17/9 Karin de Boer Bachelorcursus over duurzaamheid Future Planet Innovation, Thanh 
bespreekt dit vanavond. 
Mail 12/10 Reinoud Bon, Dorkwerd betreffende slipdepot, wordt opgepakt vanuit Duurzaam 
Mail 20/10 Buurt AED, Aangezien de financiering rond is, doet het bestuur geen bijdrage 
voor het overigens geweldige initiatief. 
Vraag gebruik wijklokaal voor cursus Babytaal, kan gehonoreerd worden Martin zal contact 
opnemen met betrokkenen. 
Vraag gebruik wijklokaal voor cursus Mindfullness, kan gehonoreerd worden Martin zal 
contact opnemen met betrokkenen. 
 
Nav de foute Bingo; De bingo vraagt een kleine bijdrage voor onkosten, we spreken af dit 
centraal op te nemen en niet apart te zetten voor de bingo, dit sluit aan met de bestaande 
afspraken over financiering van evenementen. 



 
Lanji heeft vanuit Hao2go een mogelijkheid gecreëerd voor inschrijving lidmaatschap 
wijkvereniging.  
 
Martin Frans zullen zich nog buigen over een korte instructie voor evenementen waarin kort 
de afspraken staan over organisatie, idee, begroting, communicatie en afspraken over 
beloningen. 
 
21.00 uur openbare vergadering 
 
Gast: Patrick Wijninga geeft een presentatie:  Voorstel Kinderspelweek Reitdiepwijk 2019. 
Het bestuur is enthousiast en vraagt Patrick een begroting in te dienen voor 12 december. 
Onder een voorbehoud geeft het bestuur aan in te kunnen  stemmen met een betaalde 
organisatie gezien de oa. grootte van het evenement en bijkomende noodzakelijke ervaring 
en kennis. 
 
Stand van zaken commissies: 
• Speelplaatsen, Lanji zie bericht FB, plan gepresenteerd 
• Duurzaamheid, Thanh, bijeenkomst 11/10, verslag komt in de wijkkrant 
• Wijkkrant, Arie, vanwege ziekte zal de Wijkkrant later uitkomen 
• Evenementen, Frans, organisatie Sinterklaas loopt, Spooktocht niet. 
• Digitale communicatie, Martin en Dieuwke, geen bijzonderheden 
• Verkeer en vervoer, Dieuwke, kruispunt Joeswerd/Uilkensweg wordt aangepast. 
• Nabuurschap ’t Poortje, Riewinga, geen bijzonderheden 
• Cultuur en Sport, Leanne en Nel, zie elders in het verslag 
• Stand van zaken beheer wijklokaal, Nel, zie elders in het verslag 
 
Stand van zaken woontoren Festivallocatie; Riewinga, Marco en Lanji zijn aanwezig 
geweest bij de bijeenkomst. 
 
W.v.t.t.k. + Rondvraag 
 
Vanuit de ondernemersorganisatie zijn er vragen mbt de Sinterklaasintocht, Frans zal even 
contact zoeken met de organisatie. 
 
Frans en Riewinga  gaan 20 november naar de ACLO om de verouderde afspraken te 
bespreken mbt gebruik faciliteiten. 
 
Marco wil volgend jaar zijn functie als penningmeester overdragen en heeft een vervanger 
op het oog. 
 
 
 
Sluiting 


