Verslag bestuursvergadering wijkvereniging Reitdiep
Woensdag 17 juni 2020 20.00 uur wijklokaal Rietvogel
Aanwezig: Lanji, Maaike, Riewinga, Thanh, Frans, Johan, Marc, John
Afwezig: Opening, vaststellen agenda en inventariseren punten voor de rondvraag
Verslag 12 februari en actiepuntenlijst
Peter Wijnsma (stadsdeelcoördinator) en de Paul de Rook (wethouder) van de gemeente
Groningen zijn benaderd voor een wijkbezoek. Vanwege Corona staat vooralsnog alles on-hold.
Zij zullen wederom uitgenodigd worden voor een afspraak in het najaar. Het overleg met de Aclo
van 4 maart was een interessante bijeenkomst.
Gebruik wijklokaal in huidige tijd conform richtlijnen
Er zijn geen opmerkingen over de opgestelde “Coronabrief”. Deze zal wordt gesealed. Mocht
iemand het wijklokaal in de toekomst willen gebruiken, dan kunnen de richtlijnen worden
overhandigd.
Wijkkrant, hoe verder?
10 juni is een bijeenkomst geweest met de commissie wijkkrant. De grote vraag was of de huidige
opzet van de wijkkrant volgens het bestuur nog wel toekomst heeft? In de groep worden meerdere
ideeen aangedragen. De algemene conclusie is dat de wijkkrant in de huidige vorm moet blijven
bestaan. De commissie wijkkrant zal worden uitgenodigd tijdens een bestuursvergadering om
nadere afspraken te maken.
Mededelingen + ingekomen post/mail
Er zijn vragen over de aangekondigde waardedalingsregeling. We blijven alert op officiele informatie
vanuit de Rijksoverheid.
Slibdepot
Er wordt een korte toelichting gegeven op de historie, waarin duidelijk wordt dat de wijkvereniging,
als niet direct belanghebbende altijd een terughoudende positie heeft ingenomen. Twee gasten
(Reinoud de Bon, vrijwilliger vereniging Dorkwerd en Karin de Boer, zeebioloog en betrokken als
ecoloog) praten het bestuur bij. Naast de historie van het slibdepot wordt de huidige stand van
zaken besproken met betrekking tot de ontwikkeling van het zonnethermiepark. Men is kritisch over
de omvang (12 hectare), de ecologische gevolgen, de hoogte van de te bouwen watersilo van 45
meter als landmark en de positie die de gemeente Groningen inneemt.
Terugkoppeling diverse bijeenkomsten
Het eerste contact met het gebouw Nido is gelegd. Helaas kon de kennismakingsbijeenkomst met
het nabuurschap niet doorgaan. Dit najaar kan hopelijk een afspraak worden gearrangeerd,
(eventueel) in het wijkgebouw.
Stand van zaken commissies
Juni jl. was sinds lange tijd weer een bijeenkomst met de ondernemers.
De duurzaamheidscommissie heeft, ondanks de corona-crisis, niet stilgezeten. Zo staat de
wijkenergievisie op de website, is er voor collectieve warmtevoorziening een plan van aanpak

opgesteld voor de Eilanden en heeft de gemeente hiervoor een subsidie ter beschikking gesteld.
Verder loopt het project Energiedelen met de buren inmiddels en kunnen binnen de wijk punten
aangewezen worden voor de realisatie van electrische laadpalen.
Vanuit de andere commissies zijn er geen berichten ontvangen.
Vergaderschema
Het voorstel is om 1x per maand te vergaderen. De eerste vergadering vindt woensdag 19 augustus
plaats en vervolgens op 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december en 20 januari.
Rondvraag
Wat te doen met de wijkkranten die nog in zijn bezit zijn? Deze kunnen in het wijklokaal worden
opgeslagen.
Een deel van de welkomstbrieven voor de nieuwe wijkbewoners moet nog worden bezorgd. Dit
wordt opgepakt.
Kinderactiviteiten: Kan er niet een klein zomerfeestje gehouden worden in de zomervakantie met
bijvoorbeeld luchtkussens? Hiervoor is een vergunning benodigd. Wellicht kan er samenwerking
worden gezocht met andere initiatieven binnen de wijk (Kids Club).
Tot slot neemt Frans afscheid i.v.m. zijn verhuizing. Hij wordt bedankt voor zijn inzet binnen het
bestuur en ontvangt een fles wijn.
Om 22.00 wordt de vergadering gesloten

