
Verslag bestuursvergadering bewonersvereniging Reitdiep  
Datum: woensdag 20 januari 2021 , 20.00 uur, Teamsvergadering 
Aanwezig: Lanji, Than, Marc, Johan en Riewinga 
Afwezig: 

 
 
1. Opening en welkom 
2. De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld met dank aan de secretaris. 
 
4. Financiën: De penningmeester zal de realisatie van 2020 afronden en een concept 
    begroting opstellen voor 2021. Ook zal hij de kascommissie benaderen.  
 
5. 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.  Er 
komt hoogstwaarschijnlijk een lage beweegbare brug zodat ook mensen met 
mobiliteitsbeperkingen van de brug gebruik kunnen blijven maken.  
 

b. Klimaatadaptatieweek is van 19-25 Januari. Er is online veel te zien en offline zijn er 
ook evenementen waar je gratis kan deelnemen. Bewustzijn van het steeds 
veranderende klimaat vergroten.  

 
c. Er is een brief gekomen van de stadsnomaden. Ze willen graag een verblijf dicht bij het 

Slibdepot Dorkwerd. Er wordt door de commissie slibdepot van Dorkwerd gereageerd. 
 

d. Elker: Er is een brief binnengekomen met de mededeling dat er een verhuizing gaat 
plaats vinden. En er werd een enquête Risico inventarisatieformulier meegestuurd. 
We gaan de Nabuurschap comité hiervoor benaderen.  

 
e. Bestemmingsplan voor Veldma is binnengekomen.   

 
f. Bestuurslid Johan treedt per 1 April af.  Hij blijft betrokken bij de wijkvisiegroep. Het 

adres van het secretariaat wordt verandert als de opvolging van zijn functie bekend is.  
 
 
6.  ALV: Deze is uitgesteld i.v.m. Covid-19. De nieuwe voorgenomen datum voor de ALV is 21 April. Op 
17 maart bespreekt het bestuur de wijze waarop de ALV dit jaar kan plaatsvinden en zal deze 
voorbereiden. Op voorhand wordt Grunneger Power gevraagd of ze, indien nodig, kunnen helpen 
deze online te organiseren. Marc stuurt tijdig de documenten op. 
 
7.  Stand van zaken commissies: 
De commissie ontwikkeling wijkvisie heeft een conceptbeleidsplan met daarin een visie op de 
komende 5 jaar ontwikkeld. Om te inventariseren wat de bewoners belangrijk vinden wordt een flyer 
verspreid waarin bewoners gevraagd wordt de vragenlijst in te vullen en zo hun visie te geven. De 
uitkomst wordt verwerkt en gepubliceerd op de website. Afhankelijk van de uitkomst zal een keuze 
gemaakt wordt voor de projecten die de komende jaren in gang gezet kunnen worden. Een voorbeeld 
van een project zou het kunstproject kunnen zijn. Kunst zou dmv een ‘’Gronings kleiproject” met 
kinderen gemaakt kunnen worden. In overleg met de kunstraad zou het tot een gaaf project kunnen 
komen wat de Reitdiepwijk identiteit geeft, uitstraling en uniek maakt.  We wachten de uitkomst van 
de enquête af.  
 



Duurzaamheidscommisie geeft aan druk bezig te zijn met het Slibdepot Dorkwerd en heeft weer 
media opgezocht. Met verzoek natuur inclusief te bouwen.  Ook loopt het project energiecoach goed. 
Er is een jaarplanning gemaakt met alle projecten.  
 
Commissie Speelplekken geeft aan dat de grootste speelplekken onder de elektriciteitsmasten vóór 
het voorjaar aangelegd wordt volgens de gemeente (projectleider Joost van Uhm) 
 
Hondenspeelveld: Deze is mogelijk mits er een bewonersinitiatief komt die dit zelf afstemt met alle 
omwonenden. Er mag geen hek of heg komen. Poep moeten eigenaren zelf opruimen.  
 
9. Om 21.45 wordt de vergadering afgesloten.  
 


