Verslag bestuursvergadering wijkvereniging Reitdiep
Woensdag 12 juni 2019 20.00 uur wijklokaal Rietvogel
Dieuwke, Martin, Marco, Riewinga, Thanh, Lanji, Frans
Verslag 20 maart 2019 en actiepunten
Het verslag van 20 maart wordt goedgekeurd
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd
Terugblik Algemene Ledenvergadering 2018
De reacties van aanwezigen over de vernieuwde opzet, waarbij gekozen is voor themagebonden
workshops, waren overwegend positief. Vanuit het bestuur wordt dit gedeeld waarna besloten wordt
deze werkwijze te handhaven.
Evaluatie pilot wijklokaal
We zijn tevreden over de afgelopen maanden, er is nog voldoende ruimte voor verder aanbod.
We bespreken de mogelijkheden voor meer structurele invulling en verzoeken die we hebben
gekregen en onder welke condities dit kan. Thema’s die de revue passeren zijn onder andere; huur,
schoonmaak, sleutelbeheer en/of structurele afspraken met derden wenselijk en haalbaar zijn.
De wens is dat het wijklokaal meer wordt gebruikt ten behoeve van de wijk en de invulling een
overwegend openbaar karakter heeft. Het wijklokaal kent geen beheer en schoonmaak; dit zal met
betrokkenen nadrukkelijk moeten worden besproken. Structureel gebruik ten behoeve van
commerciële activiteiten past niet binnen de kaders en evenmin binnen de gebruiksovereenkomst
met O2G2 rondom de (nuts)voorzieningen.
We spreken af dat we voor maximaal zes maanden een proef starten met een vereniging en te
werken met een vaste planning.
Activiteiten worden in overleg met het bestuur gepland in de agenda; men kan geen garanties
ontlenen of aanspraak maken op vaste data. Dieuwke gaat in gesprek met de vereniging (samen
met Riewinga en zal de vereniging informeren over de mogelijkheden).
Evaluatie Streekboer
Gebruik van het wijklokaal is in de afgelopen periode zover zover bekend overwegend goed
verlopen. Bezorging vindt niet altijd binnen de daarvoor bestemde tijden plaats waardoor een route
door de school soms plaatsvindt.
De wijkvereniging draagt het initiatief streekboer een warm hart toe maar is van mening dat het
afhaalpunt niet langer vanuit het wijklokaal kan plaatsvinden. De streekboer is een afhaalpunt voor
een onlinewinkel en de wijkvereniging is van mening dat activiteiten in het wijklokaal geen
overwegend commercieel karakter mogen hebben. We besluiten na stemming dat we het initiatief
Streekboer per 1 november willen beëindigen.
Vacatures bestuur.
We zoeken een penningmeester en twee bestuursleden met bij voorkeur affiniteit voor jeugd en/of
evenementen. Verzoek om actief om je heen te kijken en opnieuw een vacature online te plaatsen.

Frans maakt een opzet voor een brief met informatie over de wijkvereniging en het bestuur als
welkomstbrief aan nieuwe bewoners.
Mededelingen + ingekomen post/mail
-Kerngroep brug terug diverse mails
-Verzoek gebruik wijklokaal piano en schaakclub
ReitdiepPOP
Gast: Mike van Wissing; met toelichting ReitdiepPOP, 13 en 14 september 2019.
Op vrijdag wordt er een groot feest gegeven met entree, zaterdag is de intentie om voor allen een
gratis feest te organiseren voor wijk en omliggende buurten. Eveneens zal er opnieuwe een
middagprogramma voor kinderen worden georganiseerd. De wijkvereniging draagt ReitdiepPOP
een warm hart toe en zal bespreken op welke wijze deze haar steun kan worden verleend.
Terugkoppeling diverse bijeenkomsten
Rondleiding slibdepot 15 april; Thanh geeft toelichting op de ontwikkelingen. Namens bewoners
Dorkwerd en de wijkvereniging is een reactie gegeven over het voorontwerp bestemmingsplan.
Kunstproject Meander / Rietzee; Lanji licht het initiatief toe vanuit de scholen en het project van
Martin Borchert. Er zijn nog enkele items waaronder locatie en financiën. We bespreken met Lanji
de mogelijkheden om de financiering hiervan te bespreken met verschillende fondsen aan de hand
van een op te stellen plan van aanpak.
Terugkoppeling ondernemers; Lanji licht enkele ontwikkelingen toe.
Terugkoppeling overleg ACLO; Riewinga is daar geweest er is gesproken over uitbreidingen van de
hockeyvelden, evenementen en de mogelijkheden om daar in de toekomst vanuit de wijk
evenementen mogelijk te maken in de vorm van ‘Sporthopper-achtige’ activiteiten.
Terugkoppeling ontwikkeling wijkvisie; momenteel geen ontwikkelingen.
Festivallocatie en communicatie; kaderstelling is zo goed als af; vervolgens gaat eea naar de
gemeenteraad. Het proces co-creatie verloopt voor beide partijen momenteel voldoende naar wens.
De betrokkenen in het van co-creatie project gaan bewoners uitgebreid gaan informeren over de
opbrengst en uitkomsten.
Stand van zaken commissies:
● Speelplaatsen, Lanji, langs de kade bij het speeltuintje aan de Hoogeweg zal een hekje
geplaatst worden
● Duurzaamheid, Thanh; presenteert een concept document “aardgasvrij Reitdiepwijk”
● Wijkkrant, Arie, de wijkkrant 2019 is net uit en zal de komende weken bezorgd worden
● Evenementen, momenteel geen bijzonderheden
● Digitale communicatie, Martin en Dieuwke, momenteel geen bijzonderheden
● Verkeer en vervoer, Lanji, communicatie volgt vanuit de commissie
● Nabuurschap ’t Poortje, Riewinga, Poortje gaat weer een burendag organiseren

Sluiting

