
Verslag bestuursvergadering wijkvereniging Reitdiep 
Woensdag 22 januari 2020 20.00 uur wijklokaal Rietvogel 
Aanwezig: Lanji, Johan, Marc, Thanh, Riewinga, Dieuwke, Martin, Frans 
Afwezig: Marco 
 
Opening, vaststellen agenda en inventariseren punten voor de rondvraag 
 
Verslag 20 november en actiepuntenlijst 
Het punt Evenementendraaiboek kan van de actielijst is voldoende vastgelegd in het stuk 
“Evenementencommissie”. 
Afspraak 13 maart met gebiedscoördinator Peter Wijnsma, Wijkwethouder Paul de Rook en 
projectleider Reitdiep Joost van Uhm is om 15.30 in het wijklokaal; Riewinga stuurt de afspraak door 
aan de bestuursleden. 
Frans gaat de welkomstbrief voor nieuwe bewoners printen en verspreiden bij de recent 
opgeleverde woningen. 
 
Mededelingen + ingekomen post/mail 
Verzoek aan de bestuursleden om het stuk ‘afspraken commissieleden’ te lezen en hierop per mail 
aan Riewinga te reageren zodat deze afspraken in het overleg van 12 februari vastgesteld kunnen 
worden. 
Riewinga zal komende week het beleidsplan 2020 versturen, verzoek dit te lezen en hierop te 
reageren.  Data voor de bestuursvergaderingen 2020 worden vastgesteld, graag deze data in de 
agenda’s noteren. 
Frans gaat naar de nieuwjaarsbijeenkomst van de Gemeente Groningen op 27 januari. 
 
Bestuursvergaderingen 2020 
Woensdag 22 januari  
Woensdag 12 februari (let op: stond eerst op 19/2) 
Woensdag 11 maart ALV 
Woensdag 13 mei 
Woensdag 24 juni 
Woensdag 26 augustus 
Woensdag 25 november 
 
Reserve data 
 7 oktober 
16 december 
 
Voorbereiding gesprek gebiedscoördinator Peter Wijnsma en wijkwethouder Paul de Rook 
Na overleg wordt besloten in ieder geval onderstaande punten ter tafel te brengen in het overleg op 
14 februari aanstaande. 
-wijkwethoudersbudget 
-Eventuele ontwikkelingen betreffende de Groene Enclave (ook in relatie tot oudere jeugd) 
-Voortgang tussen Gemeente en Speelplekkencommissie 
-Ontwikkelingen windhinder Reitdiephaven 
-Verkeersontwikkelingen binnen de wijk 
 
 



Terugkoppeling gesprekken mbt vacatures bestuursfuncties 
We hebben drie benoembare kandidaten gesproken voor een bestuursfunctie bij de wijkvereniging. 
Het voorstel aan deze kandidaten is om 12/2 aan te schuiven en bij blijvende belangstelling worden 
deze bestuursleden op de ALV van 11 maart gepresenteerd. 
 
Afspraken maken over portefeuilleverdeling en overdragen taken Martin, Dieuwke en Marco 
(secretariaat, communicatie, wijkvisie, financiën, wijklokaal) 
Marc maakt afspraken met Marco over het overdragen van de taken van de penningmeester.  
Een aantal andere taken (waaronder secretariaat en communicatie) zullen we in het volgende 
overleg met de aspirant bestuursleden bespreken. Johan zal de afspraken mbt de wijkvisie samen 
met Riewinga van Dieuwke overnemen en zal medebeheerder worden van het wijklokaal. Martin en 
Dieuwke maken hiervoor afspraken met Johan. 
 
20.45 Uitgenodigd, afvaardiging Commissie Verkeer en Veiligheid, Astrid en Ronald 
We stellen elkaar voor. De leden van de CVV geven toelichting op de gesprekken met 
verschillende partijen namens gemeente, provincie, rijkswaterstaat ea. Grote aandacht gaat uit naar 
de Ring, Ovonde, en het zgn ‘pootje’ Friesestraatweg/Ring en de verkeersintensiteit rondom de 
haven. Er lijken positieve ontwikkelingen. 
Riewinga spreekt ook haar zorgen uit over de steeds drukker worden Prof. Uilkensweg, de 
verwachting is dat de verkeersdruk hier nog verder zal toenemen. Gezien bovenstaande 
ontwikkelingen heeft CVV hier momenteel geen tijd voor.  
 
21.15 Uitgenodigd, afvaardiging Speelplekkencommissie 
(wegens ziekte afwezig) 
 
Terugkoppeling eventuele bijeenkomsten 
Er zijn geen bijeenkomsten geweest 
 
Voorbereiding ALV 11 maart 2020 
We besluiten om de vorm van de ALV vergelijkbaar te doen aan de opzet van 2019. We doen een 
kort plenair gedeelte, een pauze en daarna gelegenheid om informeel met bestuurs- en 
commissieleden in gesprek te gaan, Voor het plenaire gedeelte zullen we CVV benaderen en 
eventueel een spreker namens de gemeente. Verder worden Commissieleden benadert om in ieder 
geval aanwezig te zijn. Martin zal de uitnodigingen verzorgen. 
 
Stand van zaken commissies: 
● Duurzaamheid; Thanh praat ons bij over de ontwikkelingen. 
● Wijkkrant;  Complimenten voor de verzorging van de laatste Wijkkrant. 
● Evenementen, Frans. Geen bijzonderheden. 
 
Rondvraag 
Geen punten voor de rondvraag 
 
Sluiting 


