
Verslag bestuursvergadering wijkvereniging Reitdiep 
Woensdag 19 augustus 2020 20.00 uur wijklokaal Rietvogel 
 
Aanwezig: Maaike, Riewinga, Thanh, Johan, Marc, John 
Afwezig: Lanji 
 
Opening, vaststellen agenda en inventariseren punten voor de rondvraag 
 
Verslag 17 juni en actiepuntenlijst  
Het verslag van 17 juni wordt vastgesteld.  
 
Mededelingen + ingekomen post/mail 
Dat het bestuur van de wijkvereniging positief heeft gereageerd op het continueren van de wijkkrant 
in de huidige vorm, heeft tot enigszins teleurgestelde reacties geleid bij de redactie. Het grote 
probleem is dat de input vanuit de wijk minimaal is. In principe is de redactie verantwoordelijk voor 
het redigeren en de lay out, de input moet komen vanuit de wijk. Voor de laatste 2 wijkkranten heeft 
de redactie van de wiijkkrant zelf gezorgd voor de input en dat vergt veel tijd en moeite. Het bestuur 
van de wijkvereniging heeft begrip voor het standpunt van de redactie van de Wijkkrant. Tijdens de 
volgende vergadering zal de redactie worden uitgenodigd. 
 
Een mail van Bukbiek (de plaatsing van kleine bibliotheekkastjes) wordt besproken. Alvorens een 
en ander te organiseren is het verstandig meer informatie in te winnen over bijvoorbeeld de 
plaatsing, het beheer en de kosten. 
 
Tijdens de volgende vergadering zal een afvaardiging van de Kidscub langs komen. 
 
Alle verschillende commissies moeten worden ingeseind om de contactgegevens op Facebook te 
controleren, aan te vullen en eventueel te vernieuwen. 
 
Financien en subsidies 
Een klein misverstand met betrekking tot facturering van circus Santelli wordt besproken. Vanwege 
Corona worden er weinig tot geen activiteiten georganiseerd in de wijk en blijft het geld in kas. Het 
aanvragen van extra subsidie is op dit moment niet relevant, tenzij het een zeer goed 
beargumenteerd doel betreft. 
 
Kennismaking en stand van zaken speelplaatscommissie 
De speelplekcommissie heeft twijfels of het budget dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld voor 
het inrichten van speelplekken binnen de wijk ook hieraan wordt besteed. Zo zijn de voetbaldoelen 
en de skatebaan niet nieuw en is de pannakooi stuk. De gemeente wil, ondanks meerdere 
verzoeken hiertoe, geen inzage geven in de financien. 
De communicatie met de gemeente wordt als eenzijdig ervaren. Op vragen vanuit de commissie 
wordt niet gereageerd. Binnenkort wil de commissie opnieuw met de gemeente rond de tafel om de 
problematiek te bespreken. Vanuit de wijkvereniging wordt voorgesteld om iemand vanuit het 
bestuur mee te nemen (eventueel de voorzitter). 
 
Stand van zaken commissies 
Thanh is de nieuwe energiecoach bij Grunneger Power voor de wijk Reitdiep. Vanwege de 
vakantietijd lage alle activiteiten bij de commissie Duurzaamheid de de commissie Evenentementen 



stil. Vanuit de verkeerscommissie is geen nieuws te melden. De commissie met betrekking tot de 
Wijkvisie komt 26 augustus bij elkaar. 
 
Najaarskriebels 
De actie Lentekriebels werd geannuleerd vanwege de Corona-perikelen en daarom wordt de actie 
Nazomerkriebels door de gemeenste georganiseerd. De nadruk ligt niet alleen op het schoonmaken 
van de wijk, maar ook op bijvoorbeeld het verwijderen van onkruid of het knippen van heggen. 
Kortom: een schonere woonomgeving. De kick-off vindt plaats op zaterdag 29 augustus in 
Reitdiephaven. In de Reitdiepwijk krijgt het een link met burendag. Op de  laatste zaterdag, 26 
september, staat de burendag in het teken van “Reitdiepwijk schoon” en geven we samen invulling 
aan de Nazomerkriebels. 
 
Het verzoek is om een en ander te promoten op facebook met bijvoorbeeld een link naar 
www.burendag.nl. Verder wordt door de initiators gedacht aan een artikel in de Wijkkrant met een 
link naar de Petty-Foundation en Groningen Schoon. 
 
Rondvraag 
Er zijn geen verdere vragen. 
 
Om 21.45 uur wordt de vergadering gesloten. 


