
Verslag 23 juni bestuursvergadering 
Aanwezig: 
Arnaud, Paul, Marc, Lanji, Thanh, Riewinga, Jotika 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Sinds lange tijd is er weer een fysiek overleg.  
Er worden 2 punten toegevoegd aan de agenda 
Kosten Wijkgebouw 
Verzekering 
Gesprek school en evaluatie schaakclub, bij punt 6 
 
2. Verslag 17 maart 
Geen opmerkingen, vastgesteld.  
Actielijst, behandeld 
 
3. Mededelingen 
Er worden nog een aantal taken verdeeld over de bestuurders 

• Vicevoorzitter 
• Bijhouden Facebook  
• Backup voor facebook. 
• Evenementen, niet de organisatie zelf, maar wat er geregeld moet zijn/worden 
• Beheer wijklokaal 
• Reserve voor openen en sluiten wijklokaal.  

 
Voor gebruik wijklokaal  mensen zich aanmelden via wijklokaalrietvogel@reitdiepwijk.nl . 
Alle meldingen moeten via wijklokaal, dan komen ze ook in de agenda. 
 
Binnengekomen stukken: 
Mobiliteitsvisie en concept doorwaadbare stad 
Ook in overleg Stadsdeel West aan de orde geweest. 
Wordt door commissie V&V meegenomen 
 
4. Wijkvisie 
Er is een bijeenkomst geweest. Goede bijeenkomst, enthousiaste groep 
Er is een kleine groep gestart als denktank.  Naar verwachting zullen er nog mensen 
bijkomen en nodig zijn.  
 
Binnenkort gaat de hele groep met een brede scoop door de wijk om te kijken welke plekken 
in aanmerking komen voor bv wandelpaden, pluktuinen etc.  
Er zijn goede afspraken gemaakt m.b.t. de communicatie richting de gemeente en bestuur.  
 
De wijkvisie is ook besproken in het overleg met de wethouder op 30 april. Zij waren positief 
verrast over de kwaliteit van de enquête en het visiedocument. Ook hadden ze veel 
waardering voor de respons uit de wijk op de enquête.  We hebben de prioriteiten voor 
2021/2022 voorgelegd en de gemeente staat hier positief tegenover. 
 
  



5. WBTR: 
De huidige wetgeving wordt aangescherpt. Als vereniging moet je goed regelen dat je het 
bestuur op orde hebt.  
Een aantal zaken die expliciet genoemd worden, zoals aansprakelijkheid, tegenstrijdig belang 
etc. ontbreken in onze statuten/hh-reglement, ofwel is het niet duidelijk, of zitten er 
tegenstrijdigheden in. Belangrijk voor aansprakelijkheid is dat je het bestuur goed en 
transparant geregeld hebt, en daarnaar handelt.  
Regels voor een digitale vorm van ALV inzake besluitvorming kunnen dan ook meegenomen 
worden. Vanwege een tijdelijke coronawet is het op dit moment toegestaan. Er wordt aan 
gewerkt om sowieso digitale besluitvorming in de wet toe te staan.  
 
Op 24 juni wordt er een webinar gehouden. Twee bestuursleden doen hieraan mee. Een van 
de andere bestuursleden sluit nog aan bij het uitwerken van de veranderingen in het kader 
van de WBTR. Samen zullen een voorstel maken voor de benodigde aanpassingen, en dit aan 
de overige bestuursleden voorleggen. Doel is een compact statuut, en zoveel mogelijk 
regelen in hh-reglement. 
 
6. commissies 
Extra punten (voorzitter) 
Schaakclub: Er wordt een afspraak gemaakt om te evalueren, en duidelijkheid te geven over 
de afspraken. De pilot wordt nog verlengd. Afspraken worden geüpdatet. 
 
Verzoek school: De Rietzee wil het wijklokaal op maandag en dinsdag gebruiken. 
Rietzee gebruikt het nu incidenteel, op aanvraag. 
Het bestuur voert een discussie over voor en nadelen. 
Afgesproken om het in het overleg met O2G2 te bespreken, en de Rietzee het gebruik 
eventueel tijdelijk of incidenteel toe te staan. 
 
Commissie Duurzaamheid 
- Tegelwippen: wedstrijd Leeuwarden-Groningen. De commissie heeft besloten om op dit 
moment niets mee te doen. Zij wil liever grote stappen maken op het gebied van 
duurzaamheid. 
- Klimaatalarm: Groene burgemeester probeert awareness te kweken. Wij doen er niet veel 
mee.  
 
Commissie Verkeer en veiligheid 
- Er is regelmatig overleg met gemeente en provincie. 
- Plannen voor Friese straatweg vanaf Nieuwklap tot hier. De afslagen worden opgeheven 
(bij de chinees). Dit wordt dit jaar al aangepakt.  
-Voor wat betreft de ontwikkelingen van ring west is er afgesproken dat er bij elke 
bijeenkomst minimaal 1 persoon van de commissie aanwezig is. 
 
Commissie Speelplaatsen 
- Veel verloop van mensen in de commissie. Er komt een nieuwe coördinator, die zich al als 
opvolger van de huidige coördinator heeft aangemeld. 



- Speeltoestellen zijn in het verleden toegezegd door de gemeente, maar er komt niet veel. 
Hierover gaat de commissie het gesprek aan met de projectleider en de gebiedscoördinator. 
Wordt vervolgd. 
 
Financiën 
- in de ALV werd gevraagd of de kosten voor huisvesting niet op een andere plaats in de 
begroting moeten worden gezet. In de volgende begroting zal deze wijziging worden 
opgenomen. 
- Begroting voor wijkvisie: In de ALV was gevraagd om een budget op te nemen voor de 
wijkvisie. Er ligt nog geen concreet plan op dit moment waar kosten aan gekoppeld kunnen 
worden. Gemaakte kosten kunnen verrekend worden zoals ook bij andere commissies 
gebeurt. Indien er kosten komen voor uitvoering wordt subsidie uit het 
wijkwethoudersbudget gevraagd bij gemeente. 
- Wijkkrant: We moesten van de drukker 2000 afnemen, maar hadden 1300 nodig. Bij 
ongeveer de helft ontbrak een aantal pagina’s. We hebben wel kunnen rechttrekken door te 
leveren uit overschot. Het heeft wel geleid tot extra bezorgkosten. 
Er wordt bij de drukker financiële vergoeding gevraagd. 
 
Afscheid wethouder Paul de Rook: 
Wethouder Paul de Rook gaat afscheid nemen. Idee van de gemeente is om de wethouder 
een fietsroute door de wijken te laten doen. Per wijk bv 3 punten laten zien. 
Saskia Meijering is contactpersoon. Ideeën kunnen naar haar gestuurd worden.  
Vanuit onze wijk kunnen we de wethouder dan meenemen naar het wijklokaal, en de 
wijkvisie nogmaals te benoemen. 
Er is ook een uitnodiging voor het afscheid van de wethouder binnengekomen, deze wordt 
nog doorgestuurd naar de overige bestuursleden.  
Nagekomen informatie: De fietstocht gaat niet door, omdat er een afscheidsborrel is 
georganiseerd voor de wijkraden. Mogelijk komt er op een later moment iets dergelijks voor 
de kennismaking met nieuwe wethouder, Bernt Benjamins van D66. 
 
De vergadering wordt beëindigd om 22.00 uur. 
 
 


