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Opening, vaststellen agenda 
 
Verslag 16 januari 2019 
Het verslag is goedgekeurd en zal worden gepubliceerd op de website 
 
Actiepunten zie bijlage 
We bespreken de actielijst 
 
Financiën wijkvereniging 
We bespreken de jaarrekening van de wijkvereniging. 
 
Terugkoppeling diverse bijeenkomsten 
Gesprek comité bezorgde bewoners op 27 februari jl. Het comité heeft met het bestuur 
gesproken over een eventueel onderbrengen van het comité binnen de wijkvereniging. Het 
bestuur heeft aangeboden dat een commissie wijkbrede co-creatie tot de mogelijkheden 
behoort. Uiteindelijk heeft het comité besloten zelfstandig verder te gaan. 
 
Bijeenkomst wijkvisie 
Een tiental wijkbewoners, commissieleden, bestuursleden en andere geïnteresseerden 
hebben onder leiding van de “ontwerpfabriek” wensen voor de wijk besproken aan de hand 
van verschillende werkvormen. Deze avond heeft een aantal thema’s opgeleverd, 
verbinding, groen en jeugd. Aan de hand van de uitkomsten van deze eerste avond zal een 
vervolg worden gepland. 
 
Mededelingen + ingekomen post/mail 
-diverse zaken rondom de website zijn verbeterd 
-Kerngroep “brug terug” heeft  diverse nieuwsbrieven gestuurd en een verzoek tot deelname 
vanuit Reitdiepwijk. Vanuit het bestuur zal er geen afvaardiging aan de kerngroep 
deelnemen.  
-rondleiding slibdepot en lezing zonthermie is gepland op 15 april 15 uur, Thanh gaat vanuit 
de duurzaamheidscommissie 
-er is een vraag gekomen of wijkvereniging zou willen meedenken over een op te zetten 
jeugdafdeling hockey. We verwijzen de betrokken hiervoor naar GHHC en bieden de 
mogelijkheid om eventueel een oproep te doen op onze informatiekanalen. 
-We bespreken enkele verzoeken met betrekking tot het gebruik van het wijklokaal.  
 
 



Voorbereiding ALV 24 april 
We bespreken opzet en concept agenda voor de Algemene Ledenvergadering. 
 
Stand van zaken commissies: 
● Speelplaatsen, Lanji licht de plannen toe voor oa de inrichting speellocaties onder de 

hoogspanningsleidingen. Ten aanzien van kunst en samenwerking met de scholen zal 
eea worden opgepakt door de commissie. 

● Duurzaamheid, Thanh. Er zijn een tweetal nieuwe leden aangetreden in de commissie. 
We bespreken een aantal ontwikkelingen; voor meer informatie zie de nieuwsbrieven van 
duurzaam. 

● Wijkkrant, Arie, voor de zomer van 2019 gepland 
● Evenementen, Frans; geen bijzonderheden 
● Digitale communicatie, Martin en Dieuwke; geen bijzonderheden 
● Verkeer en vervoer, Lanji; geen bijzonderheden, de commissie verkeer maakt zich 

zorgen omtrent de toename van woningen, de plannen mbt tot de woontorens en de 
aanpak van de ringweg west. In de ALV zal de commissie een toelichting geven 

● Nabuurschap ’t Poortje, Riewinga; geen bijzonderheden 
● Wijklokaal; stand van zaken; de vrijwilligers zijn nog bezig met een activiteitenagenda 
 
 
De verschillende commissies zullen worden gevraagd om op de ALV na de pauze een 
presentatie te geven van de actuele stand van zaken en hun voorgenomen plannen/acties. 
De werkwijze zal interactief zijn waarbij de leden van de vereniging kunnen kiezen over welk 
onderwerp ze geïnformeerd willen worden. De bestuursleden informeren en vragen de 
commissies waarvoor ze aanspreekpunt zijn om een bijdrage te leveren aan deze vorm van 
presenteren. Er kan materiaal zoals een poster of iets dergelijks worden gemaakt ook kan 
indien gewenst ook een rol A1 formaat zelfklevend flapovers worden aangeschaft, dan 
kunnen bezoekers of werkgroep zelf daarop evt ook aantekeningen maken?? 
 
W.v.t.t.k. + Rondvraag 
 
Sluiting 
 


