
Agenda bestuursvergadering wijkvereniging Reitdiep 
Woensdag 12 december 2018 20.00 uur wijklokaal Rietvogel 
 
Aanwezig: Dieuwke, Lanji, Thanh, Marco, Riewinga, Martin 
 
20.00 - 21.00 uur Besloten inhoudelijke vergadering 
 
Opening, vaststellen agenda 
Verslag 31 oktober 2018 goedgekeurd 
 
Actiepunten zie bijlage 
 
Tijdelijke proef gebruik wijklokaal 
We bespreken het idee om tijdelijk het gebruik van het wijklokaal te verruimen. Hiervoor zijn  
een aantal afspraken op papier gezet. Het bestuur gaat hiermee akkoord. 
 
Terugkoppeling diverse bijeenkomsten 
Stand van zaken ontwikkelen Wijkvisie Reitdiepwijk 
Bijeenkomst heeft 1 november jl. plaatsgevonden; gedachte is om thema’s uit te werken met 
de Ontwerpfabriek van de Hanzehogeschool. Voorbereiden met een kernteam om daarna 
breder wijkbewoners erbij te betrekken. 
Het bestuur stemt ermee in om de wijkvisie via dit traject uit te werken in 2019. 
 
Jeugdbijeenkomst en plannen themabijeenkomst Jeugd 
We bespreken de bijeenkomst van 7 november; vervolg zal plaatsvinden in een te 
organiseren themabijeenkomst jeugd met en voor wijkbewoners. 
 
Bezoek ACLO 20/11; de ACLO heeft aangegeven het huidige contract m.b.t. de mogelijkheid 
voor fitness te willen beëindigen. Met het toenemende aantal studenten en het groeiend 
aantal bewoners van de wijk kunnen zij dit niet langer waarmaken. 
Er zal een verkenning worden gedaan naar de mogelijkheden m.b.t. hockey en tennis. We 
besluiten om de overeenkomst met de ACLO te beëindigen. 
Hierover zal correspondentie over de nieuwe mogelijkheden zullen met de leden van de 
bewonersvereniging plaatsvinden via de bekende kanalen. 
Er is mogelijkheid om op nog vast te stellen tijdstippen op zaterdag en zondag de 
tennisvelden en/of op zondag de hockeyvelden ter beschikking te stellen voor de wijk. 
Hiervoor gaan we op zoek naar een nog te vormen commissie. 
 
Er is gesproken over de geluidoverlast en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan binnen 
de afgegeven vergunningen. Afgesproken is om halfjaarlijks te evalueren. 
 
Terugkoppeling bezoek slibdepot: we sluiten ons aan bij het initiatief uit Dorkwerd mbt de 
ontwikkelingen rond de situatie van het slibdepot. Initiatiefnemeners informeren ons over 
vervolgstappen. 
 
Mededelingen + ingekomen post/mail 
mail: Morra energie delen met je buren; geen vervolg op gekomen 
mail: container hangjeugd; Frans koppelt volgende keer terug 



mail: Arjen, mbt Wordpress; we gaan op zoek naar een nieuwe beheerder voor de website 
mail: Reitdieppagina in de Westerkrant; we zien hier geen mogelijkheden voor 
 
 
 
 
 
21.00 uur openbare vergadering 
 
Terugkoppeling ondernemers 
Schaatsbaan komend weekend in de haven 
Verder geen bijzonderheden 
 
Stand van zaken commissies: 
Speelplaatsen, Lanji, geen nieuwe ontwikkelingen 
Duurzaamheid, Thanh presenteert de planning, een toelichting volgt spoedig in de 
nieuwsbrief. De pilot energie wordt verder voorbereid en start eerste met een virtuele 
deelproef. De jaarplanning van de commissie  hangt in het wijklokaal 
Wijkkrant, Arie, de krant is net uit, complimenten. 
Evenementen, Frans, we bespreken kort recente activiteiten 
Digitale communicatie, Martin en Dieuwke; geen bijzonderheden 
Verkeer en vervoer, Dieuwke, we staan stil bij de ontwikkelingen en nodigen volgende keer 
de verkeerscommissie uit  
Nabuurschap ’t Poortje, Riewinga, in januari staat weer een overleg gepland. 
Cultuur en Sport, Ria en Abigail gaan een nieuw programma maken 
Stand van zaken beheer wijklokaal, Nel, we zijn bezig met overdracht en sleutelprotocol 
wordt vervolgd 
 
Stand van zaken woontoren Festivallocatie, Thanh doet een korte terugkoppeling. Proces 
van co-creatie zal worden ingezet om de wijk expliciet te betrekken. Het bestuur herhaalt 
nogmaals haar standpunt om neutraal te staan in de bestemming festivallocatie; dringt aan 
op een gezamenlijk proces waarin zowel gemeente als comité zich constructief opstellen. 
 
W.v.t.t.k. + Rondvraag 
Subsidieaanvraag 2019 is goedgekeurd 
 
 
Sluiting 


