
Verslag 25 augustus bestuursvergadering 
Aanwezig: 
Arnaud (online), Lanji, Marc, Paul, Riewinga, Thanh, Jotika 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering.  
De agenda wordt aangepast, de gast voor de activiteiten wordt naar voren gehaald.  
 
Ria en Martinus Holkema worden voorgesteld.  
Zij doen verslag van de activiteiten die ze willen organiseren. Er is discussie over de vraag of 
er geld gevraagd moet worden voor de donderdag. Ria en Marinus maken een overzicht van 
de te verwachten kosten voor de verschillende activiteiten. De data worden doorgegeven, 
zodat het in de agenda op de site geplaatst kan worden. 
 
2. Verslag 23 juni  
Geen opmerkingen, vastgesteld.  
Actielijst, behandeld 
 
3. Mededelingen en binnengekomen stukken 
• Het overleg Stadsdeel West: 15 september is het volgende overleg. De vraag wordt 

gesteld of een van de andere bestuursleden daar ook bij aanwezig kan zijn.  
• Afscheid Paul de Rook: vanwege de organisatie van het afscheid m.b.t. covid, is er 

niemand naar het afscheid geweest. We gaan wel kijken of we de nieuwe deel-
wethouder kunnen uitnodigen voor een kennismaking.  

• Overleg schaakclub heeft plaatsgevonden, afspraken zijn gemaakt.  
• Wet WBTR: via Link050 is er een webinar georganiseerd m.b.t. WBTR. De vereniging 

heeft zich aangemeld voor het stappenplan. Het lidmaatschap kan na 1 jaar stopgezet 
worden. Streven is om in november een bijeenkomst met het bestuur te organiseren om 
de wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement door te nemen. Daarna kan het 
aan de leden worden voorgelegd. 

 
4. Gebeurtenissen rondom wijklokaal 
• Deze zomer zijn er 5 ruiten van het wijklokaal kapotgegaan. Er is aangifte gedaan bij de 

politie. De ruiten zijn inmiddels hersteld/vervangen. Naar aanleiding van deze schade is 
er overleg geweest met Jan Mulder, de vroegere voorzitter van de vereniging, tevens 
met O2G2, met de verzekering en met de gemeente 

• O2G2 heeft n.a.v. het gesprek contact opgenomen met de gemeente. Door de opbouw 
op het wijklokaal is de school samen met het wijklokaal 1 gebouw geworden en valt het 
wijklokaal onder de opstalverzekering van de gemeente. Schades kunnen gemeld 
worden via O2G2.  

• De opstalverzekering is inmiddels opgezegd. Het eigen risico van de inboedelverzekering 
is 1000 euro. Er wordt gediscussieerd over de vraag of we nog wel een 
inboedelverzekering moeten hebben. E.e.a wordt verder uitgezocht voor er een besluit 
wordt genomen. 

• Gesprek met Evert Dagelet, praktijkbegeleider bij Wij-Groningen West, was een zinvol 
gesprek. Hierbij was ook Mirjam Pruis vanuit de wijkvisie aanwezig. Afgesproken dat de 
opbouwwerkers/straathoekwerkers van het Wij-team ook regelmatig naar Reitdiep 



zullen gaan om contact te leggen met de jeugd. Zij willen een keer aanwezig zijn bij een 
overleg met het bestuur, en/of bij het overleg over de uitvoering van de wijkvisie. Er 
wordt ook gevraagd naar een linking-pin tussen de wijk en het wij-team, om sneller 
elkaar te informeren over incidenten. Advies is wel om ook altijd een melding te doen bij 
de gemeente (meldpunt overlast en zorg), dan wordt er een dossier opgebouwd. Over 2 
maanden zorgt Wij-team dat er een nieuw overleg komt.  

• Met Peter Wijnsma, gebiedsmanager stadsdeel West, vindt een gesprek plaats om 
duidelijke afspraken te maken over de toekomst van het wijklokaal bij een mogelijke 
verplaatsing en de financiële consequenties daarvan. 

 
5 Afspraken 
• Verzekering: Zodra de verzekeraar antwoord geeft op de vraag of het eigen risico 

omhoog of omlaag kan, wordt een besluit genomen over de noodzaak van de 
inboedelverzekering.  

• De gemeente heeft voor vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering en de 
wijkvereniging heeft in het verleden ook een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
Hierover wordt afstemming gezocht met de gemeente om vast te stellen of een dubbele 
verzekering zinvol is. 

• Contractwijziging O2G2: 2e helft oktober wordt een vervolgafspraak gemaakt met O2G2.  
 
6. Bijeenkomst buurtbewoners 
Bijeenkomst organiseren in november, of december. De wijkvisie groep zal gevraagd worden 
of ze de wijkvisie en de stand van zaken kunnen presenteren, het bestuur zorgt dan voor 
hapjes en drankjes. Eventueel kan er geïnformeerd worden of er gebruik gemaakt kan 
worden van het terras bij de Reitdiephaven of meer ruimte in de school.  
 
7. Nazomerkriebels 
Wordt georganiseerd door Klaas Galema. Een journalist wil graag verslag doen van deze 
activiteit.  
 
8. Gasten 
Sinterklaascommissie heeft voorgesteld om iets te organiseren net als vorig jaar.  Een aantal 
zaken regelen zij zelf, verder wordt ondersteuning van het bestuur gevraagd. De leden van 
de commissie willen graag het stokje overdragen aan nieuwe vrijwilligers, maar nog niemand 
heeft zich gemeld. Zij vragen het bestuur ook om ondersteuning hierbij. We vragen de 
commissie een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief. 
 
9. Stand van zaken commissies 
• Financiën: Bijna alle facturen betaald. De contributie zal iets naar voren gehaald worden 

in het jaar. In september worden de bewoners hierover ingelicht, in oktober vindt dan de 
incasso en de facturering plaats.  

• Speelplaatsen: Er komt schot in de zaak. Losse elementen bij skate-baan zijn weggehaald, 
een kabelbaan wordt gelegd.  

• Duurzaamheid: Geen overleg geweest sinds vorige keer. Commissie focust zich op de 
wijk, niet breder. Inzet zal zijn op o.a. groene daken. Bedoeling is om inloopspreekuur 
weer op woensdag te doen.  

• Wijkkrant: Misdrukken wijkkrant: dit is financieel afgehandeld.  



• Verkeer en veiligheid: Geen overleg geweest sinds vorige keer 
• Nabuurschap: volgend overleg begin september 
• Wijkvisie: een rondje is gemaakt door de wijk te inventariseren welke ruimte benut kan 

worden. 
 
 


