Verslag 24 november bestuursvergadering
Aanwezig: Riewinga, Marc, Arnaud, Jotika
Afwezig: Thanh, Lanji, Paul
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Verslag 13 oktober
• Het verslag is akkoord en daarmee vastgesteld.
• Actielijst, behandeld
3. Mededelingen en binnengekomen stukken
• Overleg Stadsdeel West van 17 november: Reitdiepzone en Mobiliteitsvisie zijn aan de orde
geweest. Vóór 16 december onze zienswijze/opmerkingen naar de gemeente sturen. Deze
ook delen met de andere wijken uit dit overleg.
• WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen): In januari komt er een extra vergadering
over dit onderwerp. Dan bespreken we de voorgestelde wijzigingen en hoe we als bestuur
willen besturen.
• Basismonitor: Er is een voorpresentatie geweest van de basismonitor. Veel gegevens zijn
beschikbaar. De gemeente zal gevraagd worden een presentatie te geven tijdens de ALV.
• ALV: In maart (3e week) een ALV organiseren. Voorgestelde onderwerpen: Financiën,
Wijkvisie en Basismonitor
• De voorzitter geeft aan per maart te willen stoppen met haar taak als voorzitter. De
secretaris zal met de andere bestuursleden contact opnemen over vervanging van de
voorzitter. De vraag is of er binnen het huidige bestuur vervanging gevonden kan worden,
of dat iemand in zijn of haar netwerk iemand kent die dit zou willen doen. Daarnaast kan
via de digitale kanalen een oproep gedaan worden.
4. Gesprek Peter Wijnsma
De voorzitter en de secretaris hebben een gesprek gehad met Peter Wijnsma over
het wijklokaal. De grond is van de gemeente, voor het lokaal is er geld beschikbaar
gesteld door de gemeente om dit aan te schaffen. De grond is bouwgrond, de school
en het wijklokaal staan er tijdelijk, maximaal 10 jaar. Hoewel dit een mobiele unit is,
is het niet te verwachten dat die na 10 jaar nog ergens neergezet kan worden. Dan
moet er opnieuw gekocht of gehuurd worden. De gemeente zal wel ondersteunen bij
het verplaatsen van het lokaal. Op dat moment is de gemeente gehouden aan het
zorgen voor een buurtlocatie.
Onduidelijk is op dit moment hoelang we nog op de huidige locatie kunnen blijven,
of dat nog 5 jaar is, of korter. De huidige overeenkomst met O2G2 loopt binnenkort
af en moet vernieuwd worden. De voorzitter en secretaris zullen nog een afspraak
maken met O2G2. Het bestuur is het erover eens dat we wel de eigenaar van het
wijklokaal moeten blijven, om zodoende ook aan de gesprekstafel met de gemeente
te komen/blijven.
5. Financiën:
De penningmeester geeft een presentatie van de huidige financiële stand van zaken. Er is meer
geld binnengekomen omdat er meer bewoners zijn, en door extra advertentie-inkomsten. Er is
nog ruimte voor activiteiten. Anders moeten we wellicht subsidie teruggeven worden aan de
gemeente.
Afgesproken wordt om nog een pubquiz te organiseren en voor de vrijwilligers iets extra te
doen als dank voor hun inzet tijdens coronatijd.

De bestuursleden zal nog gevraagd worden om andere ideeën.
Afgesproken wordt om volgend jaar halverwege het jaar alvast naar de financiën te kijken,
zodat we eerder weten wat we nog te besteden hebben.
6-7 Informatieverstrekking
De redacteur van de wijvereniging is vandaag te gast bij het overleg. Zij verzorgt met
veel plezier de nieuwsbrief. Zij geeft aan dat er nog niet veel input komt vanuit het
bestuur, de bewoners en middenstand voor de nieuwsbrief. Zij geeft aan te kunnen
helpen, aan de hand van gegeven informatie, bij het opstellen van de tekst.
Afgesproken wordt om het duidelijker op de bestuursvergaderingen aan de orde te
laten komen.
Streven moet ook zijn om nieuws via de nieuwsbrief te doen. Het ledenbestand wordt
alleen gebruikt voor communicatie vanuit het bestuur naar de leden. De nieuwsbrief
kan gebruikt worden voor berichten en oproepen aan bewoners.
Ongeveer 1 maal per 2 maanden wordt de nieuwsbrief uitgebracht. Begin januari is de
volgende nieuwsbrief. Vóór de kerst zal er een oproep gedaan worden op facebook.
Afgesproken om in de nieuwsbrief ook aandacht te besteden aan wat de
wijkvereniging doet, en aan het lidmaatschap daarvan.
De vraag is wie er verantwoordelijk is voor de website. Dat is het bestuur. De website
kan wel een opfrisbeurt gebruiken. De redacteur van de wijkvereniging wil daar wel
bij helpen. Willen we bijvoorbeeld een pagina per commissie? Reitdiepwijk-Emailadressen van de commissie op de website plaatsen ipv een contactformulier. Er zal
een oproep gedaan worden aan de bestuursleden om ideeën voor verbetering aan te
geven.
8. Verkeer
De Reitdiepzone en de mobiliteitsvisie zijn aan de orde geweest in het
stadsdeeloverleg. We kunnen als bestuur onze visie en opmerkingen geven aan de
gemeente, vóór 16 december. Punten kunnen bv zijn: groen en verkeersdrukte en
mogelijke knelpunten voor de wijk. De vraag is ook hoe de plannen zich verhouden
tot de plannen van de ring-west. Er komen veel woningen bij, er zal extra
verkeersdrukte ontstaan, zeker ook bij de oprit naar de ring ter hoogte van de
Plataanbrug. Het bestuur maakt zich hier zorgen om. Het lijkt alsof de mogelijke
problemen vooruit geschoven worden. De verkeerscommissie zal nog kijken naar
deze 2 onderwerpen. Vóór 5 december zal er een terugkoppeling volgen, zodat we
als bestuur nog kunnen reageren naar de gemeente.
9. Organiseren ledenavond
3e week van maart ALV. De secretaris zal een geschikte datum opzoeken.
10. Borrel commissieleden

Wordt vanwege corona niet gedaan op dit moment.

11. Stand van zaken commissies
• Speelplaatsen: Er zijn nog 4 leden over.
• Duurzaamheid: Volgende keer een update
• Wijkvisie: Peter van der Kooij is contactpersoon bij de gemeente voor de wijkvisie. Daar
waar nog sprake is van nieuwbouw is het Joost van Uhm.
De werkgroep wijkvisie heeft een plan van aanpak ingediend bij de gemeente voor de
wandelpaden. Daarover heeft een gesprek plaatsgevonden met Peter v.d. Kooi. Het

voorstel wordt meegenomen en besproken met de betrokken gemeenteambtenaren.
Terugkoppeling volgt.
Omdat er voor 16 december een voorstel bij de gemeente moet liggen voor
subsidieaanvraag wijkwethoudersbudget waar we recht op hebben, is er een brief
opgesteld waarin verwezen wordt naar de wijkvisie. De voorzitter zal deze rondsturen.
Iedereen wordt verzocht kritisch mee te kijken.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

