
Verslag bestuursvergadering wijkvereniging Reitdiep 

Woensdag 16 december 2020 19.30 uur Teamsvergadering 

 

1. Om 19.30 opent Riewinga de vergadering.  

Aanwezig: Riewinga, Thanh, Marc, Johan 

2. De agenda wordt vastgesteld zonder nadere aanvullingen. 

3. De notulen worden goedgekeurd met dank aan Johan. 

Het punt van het wandelgebied bij de Zijlsterried wordt aan de actielijst toegevoegd. Bij de 

bestaande zijn er geen nieuwe ontwikkelingen. 

4. Mededelingen en ingekomen stukken. 

a. De actiegroep De brug terug! heeft een gedeeltelijk succes doordat Rijkswaterstaat 

toch een brug gaat aanleggen op de plek van de verdwenen Paddepoelsterbrug. Men 

gaat echter door om de plannen voor een hoge vaste brug te laten wijzigen in een 

lagere beweegbare brug zodat ook mensen met mobiliteitsbeperkingen van de brug 

gebruik kunnen blijven maken.  

b. Er is een kennismakingsgesprek geweest met de studentenhockeyclub GCHC. Zij 

gaven aan clinics voor kinderen in de wijk te willen organiseren in het nieuwe jaar. 

Wij vinden dat een goed idee en stellen onze communicatiekanalen beschikbaar om 

de inwoners van de wijk daarvan op de hoogte te stellen. Daarnaast hebben wij ze 

geadviseerd contact op te nemen met de basisscholen in de wijk. 

c. De gemeente komt met notitie over coronamaatregelen en viering van kerst plus 

oud en nieuw die op de website en/of facebook gezet kan worden.. 

d. De Avondvierdaagse zoekt hulp bij de werving van vrijwilligers. Dit combineren we 

met het komende gesprek met Reitdiephaven Run.  

e. Er is een enquête over burgerinitiatieven binnengekomen. Deze wordt ingevuld. 

f. Bestuurslid Maaike Krijnen treedt met ingang van heden af.  

g. De vergaderdata van het bestuur voor komend zijn vastgesteld: 

20 januari 

17 maart (ALV) 

24 maart onder voorbehoud 

21 april 

19 mei onder voorbehoud 

23 juni 

25 augustus of 1 september (nog nader te bepalen) 

13 oktober 

24 november 

19 januari 2022 

h. Werving nieuwe leden bestuur en commissies. 

Er wordt een oproep op Facebook en de website geplaatst voor nieuwe leden van de 

commissie verkeer en veiligheid, sinterklaascommissie en het bestuur.  

5. Komende maand wordt de commissies gevraagd naar hun plannen voor 2021 en welke 

kosten die met zich meebrengen. De resultaten worden op de volgende bestuursvergadering 

besproken op hun consequenties voor de begroting. 

6. De leden van de Commissie Verkeer en Veiligheid (CVV) stoppen met hun jarenlange 

werkzaamheden voor verkeer en veiligheid voor de wijk. Ze hebben veel bereikt en we zijn 

hen daar zeer dankbaar voor. De huidige CVV is bereid om de nieuw te werven leden goed in 



te werken. Gezien het grote belang van de ontwikkelingen mbt tot de doorstroom van 

verkeer Reitdiep zijn we hen zeer erkentelijk voor hun aanbod voor goede overdracht. 

7. Terugkoppeling gesprek gemeente van 10 december 

Rond de Groene Enclave blijkt helaas op de korte termijn geen doorbraak te verwachten. Het 

gemeentelijk budget voor de Groene Enclave blijft gereserveerd. 

Er ontbreekt een voorziening voor de oudere jeugd.  

De gemeente heeft Elker voorgesteld de wijkvereniging bij de verkoop te betrekken. De 

gemeente houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen.  

Verder onderzoekt de gemeente hoe een speelveld voor honden gerealiseerd kan worden in 

samenspraak met bewoners. Voor de kerst wordt een reactie verwacht.  

8. Stand van zaken commissies. 

Hier zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden behalve dat de verspreiding van de flyer 

betreffende de wijkvisie in januari zal plaatsvinden. 

9. Om 22.45 wordt de vergadering afgesloten. 


