Agenda bestuursvergadering wijkvereniging Reitdiep
Datum: 5 september 2018 20.00 uur wijklokaal Rietvogel
Aanwezig: Riewinga, Thanh, Marco, Lanji, Frans, Martin
Opening en vaststelling agenda
Terugkoppeling penningmeester
Stand van zaken financiën;
Rekeningen ABN-AMRO C&S zijn opgezegd gaat allemaal via Wijkvereniging en geen
aparte penningmeester meer voor C&S. De ReitdiephavenRun, begroot op 150, kende een
negatief resultaat.. Mn. de evenementenvergunning van de gemeente €268, meer
verkeersregelaars ingezet worden en (vanwege de warmte) flink minder opkomst.
Met de organisatie is besproken dat er geen vrijwilligersvergoeding beschikbaar is voor
activiteiten die onder de vlag van de wijkvereniging vallen. Dit geldt voor alle activiteiten en
werkzaamheden die voortkomen vanuit de vereniging.
Subsidieaanvraag 2019:
Marco zal het aanvraagformulier in behandeling nemen. Er wordt gerekend met €2768
waarvan voor ieder bewoner een subsidie communicatie en activering van €1,43 per
bewoner naast een basissubsidie van €2600 geldt. Hiernaast kan er dmv het realiseren van
het wijkplan een subsidie van €3 extra worden verkregen.
Innen ledencontributie 2018
Marco gaat hiermee aan de slag.
Marco ligt kort de stand van zaken organisatie ReitdiepPOP toe.
Bereikbaarheid bestuur
Thanh doet een voorstel en stemming om gedurende een periode wekelijks een open
spreekuur te houden namens het bestuur voor wijkbewoners. Het bestuur stelt voor om dit
tijdelijk te proberen. Doel is om meer persoonlijk zichtbaar en beschikbaar te zijn voor
wijkbewoners.
Notulen
Verslag 21 juni 2018; goedgekeurd en kan geplaatst op de website.
nav:
Nel overweegt te stoppen met het beheer van het wijklokaal. We zullen met Nel hierover in
gesprek gaan en naar aanleiding hiervan kijken wat er moet gebeuren.
AVG gemeente; Arjen heeft reeds aangegeven als functionaris gegevensbescherming te
willen optreden om onze zaken op orde te brengen. Martin zal hem nogmaals vragen of hij
in staat is dit voor 1 november te doen en anders een alternatief te zoeken.
Stand van zaken commissies
• Speelplaatsen, Lanji - geen bijzonderheden

• Duurzaamheid, Thanh geeft toelichting op de komende bijeenkomst van 11 september
vanuit duurzaamheid. Programma OmOns zal wijkbewoners meer inzicht geven in verbruik
en besparingsmogelijkheden.
• Wijkkrant, Arie, staat gepland voor december; deadline 25 oktober
• Evenementen, Frans, geen bijzonderheden
• Digitale communicatie, Martin, loopt
• Verkeer en vervoer, Dieuwke, loopt, zie ook punt CVV verder in het verslag
• Nabuurschap ’t Poortje, Riewinga Wieringa, willen graag aanhaken bij ontwikkeling
wijkvisie.
• Cultuur en Sport, Leanne en Nel; geen nieuws.
• Stand van zaken beheer wijklokaal, Nel zie eerder punt, Riewinga zoekt Nel op.
Ideeën over betrekken en terugkoppeling van bestuur en commissies
Dieuwke stelt voor om commissieleden uit te nodigen voor de bestuursvergaderingen om
zodoende de uitwisseling en zichtbaarheid te vergroten.
Riewinga stelt voor om een afvaardiging (of breder) van alle commissies uit te nodigen op
een avond.
Hieruit vloeit het idee voort om nieuwe wijkbewoners actiever te benaderen vanuit het
bestuur bijvoorbeeld door een briefje te maken bij de nieuwe bewoners. Lanji zal kijken of er
een briefje meekan in het welkomstpakket van ondernemers.
21.00 uur Astrid en Ernst ingelast punt mbt CVV
Ernst ligt kort gesprek projectleider en wethouder toe mbt verkeerssituatie haven. CDA heeft
een motie ingediend wegens te verwachten verkeersproblematiek als gevolg van de
combinatie festivallocatie én aanpassing westelijke ring. In de plannen, ontsluiting
Reitdiepwijk, is opgenomen te kijken naar mogelijkheden om ofwel een nieuwe ontsluiting te
realiseren op de Friesestraatweg óf een aanpassing/herpositionering nabij de garageboxen.
Bestuur is (nog) niet uitgenodigd voor de klankbordgroep Ring West en is nog niet helder
welke partijen de gemeente aan tafel wil hebben. Wij stellen voor een externe deskundige te
zoeken en laten deelnemen, het volledige actiecomité volledig én een afvaardiging van
bewoners.
Het comité en bestuur spreken af of voor de onderlinge communicatie een app-groep te
starten en alert te zijn op het uitwisselen van relevante informatie.
Dieuwke zal aan de gemeenten laten weten namens het bestuur te willen deelnemen in de
klankbordgroep. Thanh maakt de app groep.
Mededelingen
Stand van zaken ontwikkelen Wijkvisie Reitdiepwijk; Dieuwke zorgt voor 31/10 voor een
terugkoppeling en actie.
Stand van zaken Actiecomité woontoren Festivallocatie; kort toegelicht door Astrid en Ernst;
het organiseren van co-creatie heeft nogal wat voeten in aarde.
Terugkoppeling gesprek gebiedscoördinator 4 september 2018; verslag hiervan wordt door
gemeente aangeleverd.

Ingekomen stukken
document website en communicatiestructuur
Mail 21/6 Astrid, verkeerscommissie
Concept notulen nabuurschap poortje
Mail 23-08 van Ernst Buurma mbt advies parkeerunits
Mail 21/8 Pieter Bleeker mbt advies Bytesnet, dank nog voor de info
Mail 15/07 Martin, documenten huishoudelijk reglement en afspraken voor commissieleden
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Bestuursvergaderingen 2018
Woensdag 31 oktober 2018
Woensdag 12 december 2018
Bestuursvergaderingen 2019
16 januari 2019
20 maart 2019
24 april ALV
12 juni 2019
18 september 2019
20 november 2019

