
Verslag bestuursvergadering wijkvereniging Reitdiep 
Woensdag 11 september 2019 20.00 uur 
Aanwezig: Riewinga, Martin, Thanh, Lanji 
 
Verslag 12 juni 2019 en actiepunten zie bijlagen 
 
Reitdiephavenrun; besproken wordt in hoeverre het wenselijk is dat deze activiteit onder de vlag 
van de wijkvereniging blijft vallen nu deze activiteit voldoende body heeft om zelfstandig te 
functioneren.  Riewinga en Thanh maken een afspraak met de organisatoren. 
 
Vacatures bestuur (punt blijft staan) 
Er zijn twee kandidaten voor de nieuwe functie van penningmeesters waarmee een afspraak is 
gemaakt. Mogelijk hebben deze kandidaten ook belangstelling voor een bestuursfunctie. 
 
Mededelingen + ingekomen post/mail 
- 
 
Terugkoppeling diverse bijeenkomsten 
Kunstproject Meander / Rietzee 
Lanji praat ons bij over de samenwerking tussen wijkvereniging, scholen en de kunstenaar waarbij 
het streven is om met de kinderen in de wijk een kunstwerk met een functie te realiseren. 
Financieringsmogelijkheden bijvoorbeeld door het benaderen van fondsen is een volgende stap. 
Vervolgens worden de plannen rondom locatie en inplanning in het lesprogramma verder 
uitgewerkt. 
 
De ondernemers maken een welkomstpakket voor nieuwe bewoners in de wijk. 
 
Terugkoppeling ontwikkeling visie; hierover zijn momenteel geen ontwikkelingen te melden. 
 
Twee verzoeken tot gebruik van het wijklokaal zijn besproken. 
 
Stand van zaken commissies: 
● Speelplaatsen commissie loopt. Er is veel aandacht voor zorgen van een aantal nieuwe 

bewoners rondom de afspraken en uitvoering van de gemaakte plannen tussen commissie en 
gemeente Groningen. 

 
● Duurzaamheid, Thanh. De Duurzaamheidsvisie is klaar en komt volgende maand online. 

 
● Co-creatie gaat een krant maken met daarin een beschrijving van het traject tot waar de 

plannen naar toe gaan rond de woontoren Festivallocatie.  
 

● Wijkkrant, Arie, deadline nog niet bekend op moment van schrijven. Eind 2019. 
 

● Evenementen en wijklokaal, geen bijzonderheden 
 

● Digitale communicatie, geen bijzonderheden 



● Verkeer en vervoer, Lanji. Verkeerskundige van de gemeente Groningen heeft met de 
Commissie gesproken. Er zijn plannen gepresenteerd en de commissie zal deze maand 
reageren.  Verzoek van het bestuur aan de commissie om het bestuur te informeren over 
inhoud en verloop. 

 
● Nabuurschap ’t Poortje, geen bijzonderheden. 
 
 
Sluiting 


