
Verslag bestuursvergadering wijkvereniging Reitdiep 
Woensdag 13 November 2019 20.00 uur wijklokaal Rietvogel 
Dieuwke, Marco, Riewinga, Thanh, Frans (verslag) . Aspirant Bestuursleden, Marc Nagelhout, 
Johan de Jong 
 
Opening, vaststellen agenda en inventariseren punten voor de rondvraag 
 
Riewinga heet de aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder Johan en Marc.  
Voorstelrondje: Alle zittende bestuursleden stellen zich even kort voor waarna Marc en Johan zich 
voorstellen. 
 
Marc zal als aspirant bestuurslid taken van de huidige penningmeester gaan overnemen en Johan 
is beoogd algemeen bestuurslid. 
 
Verslag 11 september 2019 en actiepunten 
Het verslag van 11 september wordt goedgekeurd, met dank aan Martin. 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd 
 
Wijkvisie, status 
Dieuwke geeft aan dat de voortgang wat stagneert. Op de algemene ledenvergadering is nog extra 
informatie ingewonnen.  Er moet nog een besluit worden genomen over het vervolgtraject. Voorstel 
is om niet vanuit het bestuur een visie te ontwikkelen maar de wijkbewoners te betrekken. Vraag is 
op welke manier. We zullen actief de wijk in moeten voor interviews, kost veel tijd. Wellicht 
studenten vragen om informatie te verzamelen vanuit de wijk. Johan geeft aan dat hij eventueel 
studenten wel kan begeleiden. Subsidiepot is er, pendig bij gemeente. Voor 1 januari wel besteden 
anders vervalt pot. Bedrag is ca. € 4.400,00. Dieuwke organiseert een overleg met de commissie. 
Johan en Riewinga schuiven hierbij aan.  
 
Vrijwilligers vergoeding 

Riewinga geeft aan dat we nieuw beleid moeten vastleggen hiervoor, aanleiding een verzoek tot 
vergoeding van persoonlijke kosten. Eerder al enige discussie daarover gehad vanuit 
avondvierdaagse commissie. Er zijn in 2004 afspraken gemaakt voor comissies en in 2007 is 
vastgelegd dat er geen persoonlijke vergoedingen worden gegeven aan vrijwilligers. We zijn het er 
allen over eens dat we geen persoonlijke vergoedingen verstrekke aan vrijwilligers. Een en ander 
zal opnieuw worden beschreven.  
 
 
 
  



Reitdieppop 
Mike van Wissing geeft toelichting op resultaat ReitdiepPOP. Kaartverkoop op vrijdag viel wat 
tegen, wel goede horeca omzet. Zaterdag goede opkomst en wederom goede horeca omzet, helaas 
geen groene cijfers. Door het ontbreken van een hoofdsponsor en toegenomen kosten, o.a. 
geluidsinstallatie niet kostendekkend. Mike vraagt dus namens commissie extra bijdrage. 
Marco vult aan dat er al op allerlei wijze geprobeerd is elders geld vandaan te halen, o.a. 
VSB-fonds, fonds podiumkunsten etc... In 2019 een enorme toename van festivals en daarom 
minder geld vanuit de fondsen beschikbaar. Marco heeft toezegging vanuit gemeente dat wanneer 
wijkvereniging een bijdrage doet de gemeente nog eens de helft van dat bedrag aanvult. 
We stemmen allen in dat er € 3.000,00 naar ReitdiepPOP gaat, met de bijdrage van de gemeente is 
de begroting dan bijna rond.  
 
 
Punten rondvraag 
 
Riewinga:  

● Vraagt of er budget is voor extra stoelen voor wijklokaal. Marco geeft aan dat er voldoende 
ruimte is. Thanh en Riewinga zullen samen 10 stapebare stoelen aanschaffen bij Ikea.  

● Presentjes vrijwilligers, voorstel om dit met Sinterklaas  of  Kerst te doen.  
Marco: 

● Wijkkrant, Arie heeft aangegeven dat Karin gaat stoppen en dat dit ook betekent dat 
bepaalde software niet meer gebruikt kan worden voor de opmaak van de wijkkrant. Kosten 
per jaar voor de software € 300,00. Marco checkt nog even welke software het betreft om te 
toetsen of we die mogelijk goedkoper kunnen inkopen. (Mogelijk via werkgever Frans of via 
collectief universiteit /UMCG via vrouw Marco) We stemmen allen in dat de software er 
sowieso moet komen. 

● Ledencontributie, Marco laat weer briefjes maken voor uitventen, mogelijk wil zoon van 
Martin dit ook dit jaar verzorgen.  

● Marco regelt via Arie een bloemetje voor Karin 
● Riewinga regelt bloemen voor Mirjam die stopt ook met de coordinatie van de 

speelplekcommissie. 
 
Terugkoppeling overleg Aclo, Aclo wil graag artikel in wijkkrant om hun activiteiten onder de 
aandacht te brengen. Riewinga zorgt dat Arie e-mailadres van Aclo krijgt zodat Arie hen tijdig om 
artikel kan vragen. In maart 2020 is er een overleg waarbij bewoners, wijkvereniging en voorzitters 
van de verenigingen worden uitgenodigd. Afgelopen periode toch ook weer een paar meldingen van 
overlast, ondanks agenda van de festiviteiten op website.  
  



Stand van zaken commissies: 
● Speelplaatsen, Lanji, afwezig 
● Duurzaamheid, Thanh; geeft aan dat ze binnenkort afspraak hebben met Manager 

energietransitie van de gemeente en iemand van de Provincie hebben inzake slibdepot, 
afwachten in hoeverre bewoners echt gehoord worden. Project verduurzamen Paddepoel en 
Selwerd, 100 K subsidie komt uiteindelijk naar Reitdiepwijk. In Paddepoel te weinig financieel 
draagvlak bij de bewoners om te investerern in bijvoorbeeld een wartmtepomp. 
Duurzaamheidscommisie beraden zich nog om hoe deze subsidie in te gaan zetten.  

 
● Evenementen, halloween feestje was geslaagd, Sinterklaas intocht staat op de rit. Frans zal 

contact zoeken met Martin om te kijken welke zaken hij naar zich toe kan trekken.  
● Digitale communicatie, Dieuwke, momenteel geen bijzonderheden 
● Nabuurschap Riewinga geeft aan dat ze laatste meeting niet aanwezig was, maar uit notulen 

wel begrepen dat er overlast is van de Elker bij bewoners en hangjongeren bij de jumbo en 
Harbor Kidz, groepen schoolieren gaan in hun pauze die kant op. 

 
Sluiting 
 
 
 


