
Verslag bestuursvergadering wijkvereniging Reitdiep 
Woensdag 17 maart 2021 20.00 uur, via Teams 
Aanwezig: Riewinga, Johan, Marc, Lanji, Thanh, Arnaud, Paul, Jotika 
Afwezig:  
 
1. Opening: Opening, vaststellen agenda en inventariseren punten voor de rondvraag 
 
2. Verslag 20 januari 2021 en actiepunten 

Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3. Mededelingen en ingekomen post 

- Actie “Houd vol” was een groot succes, er zijn positieve reacties binnengekomen. 
Ook hebben zich +/- 25 nieuwe leden gemeld. 

- Vraag of leden nieuwsbrief willen ontvangen heeft ongeveer 200 reacties opgeleverd. 
- Mail van de Groene Burgermeester wordt opgepakt door commissie duurzaamheid. 
- Mail van Noorderzijlvest is vandaag binnengekomen, en zal nog doorgestuurd 

worden naar de bestuursleden.  
 
4. Wijkvisie 

- De visie wordt door de commissie toegelicht. Groen komt als belangrijkste 
aandachtspunt naar voren, gevolgd door Wijk voor iedereen, en Ontmoeten en 
verbinden.  

- Circa 50 mensen hebben aangegeven iets te willen betekenen voor de uitvoering van 
de wijkvisie. 

- Gemeente heeft ondersteuning gegeven bij het opzetten van de wijkvisie, zij wachten 
op de resultaten. Als het concept in de ALV goedgekeurd wordt, kan de wijk in 
gesprek gaan met de gemeente over de visie.  

- Er is een voorlopige afspraak gemaakt voor 30 april met de gemeente.  
- Bij de invulling van het groen is het belangrijk om te weten of de gemeente nog 

plannen heeft om de groene enclave (het weiland langs de Hoogeweg) aan te 
schaffen. Het stuk grond is niet van de gemeente. Nu zij aan de slag gaan met de 
ontwikkeling van De Held-3 is het de vraag of ze dit oppakken.  

- Los van de visie worden er al een aantal nieuwe speelplaatsen gemaakt in de wijk. In 
de nieuwsbrief zal hierover een stukje geplaatst worden.  

- Het stukje over het vervolgproces zal nog iets aangepast worden. 
- In de uitnodiging voor de ALV wordt de conceptvisie meegestuurd, en zal er 

aangegeven worden wat er met de visie gaat gebeuren. 
- Bedoeling is om tijdens de ALV goedkeuring te krijgen voor de visie zodat deze 

tijdens ALV kan worden vastgesteld. De uitwerking ervan wordt na de ALV opgepakt. 
- In mei verschijnt de wijkkrant, dat is kort na de ALV. De wijkvisie zal daarin ook 

toegelicht worden. 
  

 
5. Voorbereiden ALV 

- Een fysieke ALV wordt niet realistisch geacht in april. Binnen het bestuur is weinig 
ervaring met het organiseren van een grote digitale bijeenkomst. Na een discussie en 
afweging van de verschillende mogelijkheden is besloten om de ALV toch door te 
laten gaan. 

- Besloten wordt om tijdens de ALV  alleen de noodzakelijke punten op de agenda te 
zetten. (Financieel verslag/decharge, wijkvisie, nieuwe bestuursleden). Een fysieke 
ALV zal dan later in het jaar, indien mogelijk, georganiseerd kunnen worden. 

- De leden zal gevraagd worden om vóór de ALV wel of niet akkoord te geven op deze 
3 punten 



- De ALV uitzenden, zodat leden het digitaal kunnen volgen. En eventueel nog vragen 
kunnen stellen via de chat. 

- De leden kunnen ook vooraf vragen stellen, deze zullen tijdens de ALV beantwoord 
worden 

- Vragen moeten uiterlijk 72 uur van tevoren binnen zijn, om het mogelijk te maken een 
antwoord te geven tijdens de ALV.  

- Het heeft de voorkeur om met het bestuur (of een aantal mensen daarvan) bij elkaar 
te zitten, en daarvan een opname te maken.  

- De mogelijkheden voor een digitale ALV worden onderzocht, en komt in een volgend 
overleg aan de orde.   

 
6. Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief wordt aan alle bewoners, die daar belangstelling voor hebben,  
toegestuurd.  
 

7. Commissies 
Financiën: De penningmeester moet het verslag nog bespreken met de kascommissie. 
Daarna stuurt hij de definitieve versie. 

 
8. Rondvraag 

 
9. Sluiting 

 
 
 
 

 
 
  


