
Verslag bestuursvergadering wijkvereniging Reitdiep 

Woensdag 18 november 2020 20.00 uur Wijklokaal 

 

1. Om 8 uur opent Riewinga de vergadering.  

Aanwezig: Lanji, Riewinga, Thanh, Marc, Johan 

Maaike is de komende vergaderingen afwezig wegens ziekte. We sturen haar een kaart 

wensen haar veel sterkte en van harte beterschap. 

2. De agenda wordt vastgesteld zonder nadere aanvullingen. 

3. De notulen worden goedgekeurd met dank aan John. 

Naar aanleiding van de notulen: de geplande reclameborden aan de Uilkensweg blijken 

allebei aan de andere kant van de brug te komen en zullen dus niet de aanblik van onze wijk 

beïnvloeden. Geen verdere actie nodig. 

Groene burgemeester Peter Bootsma gaat ons uitnodigen voor een gesprek ter 

kennismaking. 

Gesprek Paul de Rook. Thanh, Riewinga en Johan geven aan bij de gesprek op 10 december 

aanwezig te willen zijn. 

4. Mededelingen en ingekomen stukken. 

a. De redacteur gaat de nieuwe redactiemedewerkster inwerken. Dit jaar verschijnt er 

geen wijkkrant meer maar vanaf januari gaat de nieuwe digitale krant verschijnen. 

b. Er komt een kennismakingsgesprek met de studentenhockeyclub GCHC.  

c. Schaakclub Matador: een nieuwe bewoner van de wijk annex verenigingslid gaat 

waarschijnlijk met Matador samenwerken om meer schaakactiviteiten van de grond 

te krijgen. 

d. Actie Sinterklaas. Omdat er vanwege corona dit jaar geen Sinterklaasintocht in de 

wijk is gaat de speelplekcommissie een alternatieve Sinterklaasactiviteit organiseren. 

e. Er is een verzoek binnengekomen om de wandelbaarheid van de dijk aan het 

Reitdiep en het verdrinken van katten in de sluis bij de gemeente aan de orde te 

stellen. Er wordt contact met de melder opgenomen. 

f. Het volgende naburenoverleg is in januari. 

g. Gesprek Peter Wijnsma gemeente. De volgende zaken kwamen aan de orde.  

i. We hebben gesproken over de communicatie tussen de gemeente en het 

bestuur van de bewonersvereniging. We voelen ons niet serieus genomen. 

Daarop is afgesproken: 

We worden uitgenodigd voor het stadsdeel West wijkoverleg. Is ca 1 x per 

maanden en 2 afgevaardigden van het bestuur zullen hieraan deelnemen. In 

eerste instantie de secretaris en de voorzitter. Er zal in de toekomst 

gereageerd worden op verzoeken en vragen van onze kant.  

ii. De projectleider van de nieuwbouw is ook de projectleider voor de 

speelplaatsen. 

iii. Groene enclave: 

De onvrede in de wijk over de groene enclave die reeds in 2004 is toegezegd. 

Er is nog steeds geen uitwisseling geweest tussen de verschillende eigenaren 

van de grond en de gemeente. 

Ook bleek dat de groene enclave de aangewezen plek was voor 

speelgelegenheid. Daarom zijn er geen speelplaatsen voorzien in de wijk. De 

huidige speelplaatsen zijn tijdelijk en daardoor ook niet goed onderhouden. 



Dit was niet voor iedereen duidelijk, maar is ons inziens ook niet acceptabel. 

Wordt vervolgd.  

Daarom hebben wij een verzoek neergelegd of er een mogelijkheid is voor 

een tijdelijke locatie bijv. groenstrook tussen Helwerd en Kleiwerd. Van wie 

is de grond? Peter zoekt dit uit en komt met een reactie 

iv. Aanvraag mbt een voorziening in 2020 (top 3 die jaarlijks kan worden 

aangevraagd). Aangezien we de wijkvisie in ontwikkeling bijna klaar hebben 

het wachten is nu nog op de uitslagen van de enquête (wat willen de 

bewoners) hebben we voor dit jaar een hondenuitlaat, speelplek 

aangevraagd.  

Dit punt is ook aan de orde geweest bij een gesprek tussen de commissie 

speelplekken en de projectleider van de nieuwbouw. Er wordt gezocht naar 

een mogelijkheid om die plek te realiseren in de groenstrook tussen 

Vlinderbalg/Rechteind en Senneroog. De speelplekcommissie regelt dit 

verder. 

h. We steunen de binnengekomen oproep om de brief van de gemeente aan de 

staatssecretaris om de brug in de Paddepoelsterweg te herstellen. We zijn te laat 

voor medeondertekenen maar we zullen laten weten dat we hier helemaal 

achterstaan. 

5. De penningmeester vertelt hoe de inning van de contributie is geregeld. 

De wijze van facturering van de advertenties in de wijkkrant wordt met de redactie van de 

wijkkrant geregeld. 

Verder geeft hij aan dat de gemeentelijke subsidie voor de wijkvereniging op basis van het 

aantal inwoners.  

6. Werving nieuwe leden bestuur en commissies. 

Er wordt opgemerkt dat het handig zou zijn als een van de nieuwe leden inzicht heeft in hoe 

zaken bij de gemeente precies werken. 

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

commissies en bestuur. Belangrijk is dat de nieuwe leden affiniteit hebben met de 

onderwerpen, bijvoorbeeld jeugd en evenementen. 

7. Relatie bestuur en commissies. 

Als bestuur nemen we gezamenlijk besluiten over plannen en initiatieven. Dit doen we in de 

reguliere bestuursvergaderingen. 

Commissies kunnen hun coördinatoren bij het bestuur aan de orde laten stellen welke 

plannen zij in de toekomst willen realiseren. Belangrijk om ervoor te zorgen dat de neuzen 

dezelfde kant op staan. 

Het bestuur heeft daarbij een coördinerende (zorgen dat initiatieven elkaar niet in de wielen 

rijden en dat ze in overeenstemming met de doelen van de wijkvereniging) en faciliterende 

rol terwijl de commissies juist een initiërende rol hebben (nieuwe ideeën aandragen en 

uitwerken/uitvoeren) 

Er wordt afgesproken dat de commissies de notulen van de eigen vergaderingen ook naar 

het bestuur sturen (secretariaat@reitdiepwijk.nl. 

8. Stand van zaken commissies. 

a. Duurzaamheid: binnenkort wordt een duurzaamheidskrant in de wijk verspreid. 

b. Speelplekken: alle speelplekken die nog op het programma stonden worden volgend 

voorjaar gerealiseerd. 

De skatebaan moet van de huidige plek weg. Omdat de jeugd die wil behouden, 

wordt deze verplaatst naar de groenstrook tussen Vlinderbalg/Rechteind en 



Senneroog. Er wordt asfalt gebruikt als ondergrond. In de groenstrook komen ook 

een kabelbaan en een pannaveld. 

c. Er heeft een halfjaarlijks gesprek plaatsgevonden met het bestuur van de  ACLO. Op 

het plein voor de ACLO komt een overdekte hal voor beachvolleybal.  

De ACLO zal worden voorgesteld vertegenwoordigers van 

studentensportverenigingen mee te laten doen aan Lentekriebels, zodat zij de wijk 

en haar bewoners beter leren kennen. 

d. Wijkvisie. 

Het bestuur kan zich vinden in de tekst van de flyer die in de hele wijk bezorgd zal 

worden. De flyer zal definitief gemaakt worden door de nieuwe redactrice van de 

wijkkrant. Aan de flyer is een enquête gekoppeld waarin de wijkbewoners hun 

wensen met betrekking tot de toekomst van de wijk kenbaar kunnen maken. 

Het beleidsplan wijkvisie is in concept klaar. Dit plan zal na uitwerking in de 

bestuursvergadering besproken worden. 

9. W.v.t.t.k. 

a. Ter afsluiting van het jaar wordt een leuke kaart gemaakt voor alle vrijwilligers als 

bedankje voor hun inzet voor de wijk. 

b. In januari/februari zal de bestuursvergadering deels gewijd worden aan een 

brainstormsessie voor plannen voor het komende jaar. De resultaten van de enquête 

en de eventuele ideeën van commissies vormen hiervoor de basis. 

10. Om 22.15 wordt de vergadering afgesloten. 


