
Verslag bestuursvergadering wijkvereniging Reitdiep 
Woensdag 21 oktober 2020 20.00 uur Whatsapp 
 
Aanwezig: Lanji, Riewinga, Thanh, Johan, Marc, John 
Afwezig: Maaike 
 
Opening, vaststellen agenda en inventariseren punten voor de rondvraag 
 
Verslag 16 september en actiepuntenlijst  
Paul de Rook is 10 december tussen 19.00 en 22.00 uur uitgenodigd voor een wijkbezoek. 
 
Mededelingen + ingekomen post/mail 
John geeft aan zich terug te trekken uit het bestuur. Tot de tijd dat een nieuwe secretaris is 
gevonden, neemt Johan deze rol op zich. 
 
Reclame Prof. Uilkensweg  
Een plan van de gemeente om in de groenstrook aan de Professor Uilkensweg reclameborden te 
plaatsen wordt binnen het bestuur niet met veel enthousiasme ontvangen. Alvorens een reactie te 
geven, zal extra informatie worden opgevraagd bij de gemeente. 
  
Brief commissie verkeer & veiligheid 
Een eerste reactie is opgesteld en aan de bestuursleden verstuurd. Enkele aanpassingen worden 
besproken. Een tweede versie zal worden opgesteld en na goedkeuring worden verzonden. 
 
Redactie Wijkkrant  
Ter aanvulling van de redactie is één aanmelding ontvangen. Er zal contact worden opgenomen 
met deze gegadigde. 
 
Uitnodiging groene burgemeester Peter Bootsma  
Er zal contact worden opgenomen voor een nadere kennismaking. 
 
Zernike: Online uitnodiging.  
Er zal een mail worden gestuurd dat het bestuur hierbij niet aanwezig zal zijn. 
 
Aanvullend punt 
Elk bestuurslid ontvangt momenteel alle e-mails en niet duidelijk is wie waarop moet reageren. 
De afspraak is dat de secretaris het eerste aanspreekpunt is. Op de site van de wijkvereniging zal 
het e-mailadres van de secretaris prominenter worden vermeld.  
 
Afspraken BSO aangaande wijklokaal 
Maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 18.00 uur zullen gelden als overloop voor de 
BSO. De wijkvereniging kan gewoon gebruik maken van het lokaal, maar moet dit een week van 
tevoren aangeven. Al met al kan er gesproken worden van een passende oplossing 
 
Top 3 te realiseren punten voor dit jaar 
Ter voorbereiding is een overzicht van de punten uit de wijkvisie bijgevoegd. Na brainstormen 
komen twee punten naar voren die relatief eenvoudig te realiseren zijn: 

1. Meer bankjes in de wijk; 



2. Het archeologisch gebied onder de hoogspanningsmasten omzetten naar 
hondenuitlaatgebied. Over twee weken krijgt Lanji terugkoppeling over dit punt bij de 
gemeente. 

 
Online gesprek met Peter Wijnsma 
Op uitnodiging van de gemeente zullen drie bestuursleden een gesprek aangaan met de 
gebiedsbeheerder. Het bestuur en de diverse commissies hebben het gevoel niet serieus te worden 
genomen (slechte communicatie vanuit de gemeente, onbereikbaarheid en ondanks meerdere 
verzoeken niet terugbellen) en dit onderwerp moet worden besproken. 
 
Sinterklaascommissie 
Er volgt een korte kennismaking met de commissie. De boodschap is helder: Binnen de wijk zullen 
dit jaar geen sinterklaasactiviteiten plaatsvinden. Voor volgend jaar is men op zoek naar drie nieuwe 
vrijwilligers. Er is reeds een oproep gedaan in de Wijkkrant en deze is ook op Facebook geplaatst. 
Wellicht is het een optie om actief te polsen op de scholen en kinderopvanglocaties binnen de wijk. 
 
Stand van zaken commissies 
De duurzaamheidscommissie 
Het project “collectieve groendaken” heeft meer dan 17 projecten binnen de wijk opgeleverd. Het 
project “collectieve zonnepanelen inkoop” verloopt trager. Het project “energiedelen met de buren’ 
ligt momenteel stil. 
 
Wijkvisie 
Het beleidsstuk is in ontwikkeling. Om inzicht te krijgen in waar de bewoners belang aan hechten 
binnen de wijk, zal op korte termijn een enquete worden verstuurd. De wens is om deze vragenlijst 
voor kerst te versturen. 
 
Speelplaatsen 
Er is recent een constructief overleg gevoerd met de gemeente Groningen. Het gevoel is dat op 
korte termijn speelplekken worden gerealiseerd in fase vier. 
 
Nabuurschap 
Recent is overleg geweest met Elker. Diverse klachten vanuit de buurt zijn ter sprake gekomen. 
Vanwege een mogelijke verplaatsing is de toekomst van deze locatie besproken. Dit laatste punt 
kan tevens worden meegenomen in het gesprek met Peter Wijnsma. 
  
Rondvraag  
Mails moeten naar de secretaris. Op de site moet prominenter het emailadres 
secretaris@reitdiepwijk.nl worden vermeld. 
 
Het wachten is op de uitnodiging van de gemeente om de begroting voor volgend jaar in te dienen. 
In november volgt de automatische incasso. 
 
Naar de wijk toe moet gecommuniceerd worden dat er een nieuwe secretaris wordt gezocht en dat 
sinterklaas dit jaar niet doorgaat. 
 
Met betrekking tot Sint Maarten is het verstandig geen reactie te plaatsen, maar aan te sluiten bij de 
berichtgeving van de gemeente. 
 
Om 21.45 wordt de vergadering gesloten. 


