Verslag bestuursvergadering wijkvereniging Reitdiep
Woensdag 16 januari 2019 20.00 uur wijklokaal Rietvogel
Aanwezig: Riewinga, Marco, Thanh, Lanji, Dieuwke, Martin
Afwezig: Frans
20.00 - 21.00 uur Besloten inhoudelijke vergadering
Opening, vaststellen agenda
Bespreking verzoek comité bezorgde bewoners
We bespreken het verzoek van het comité bezorgde bewoners. het bestuur heeft inmiddels
aan het comité laten weten dat een commissie co-creatie wat het bestuur betreft
bespreekbaar is. Onder deze commissie kunnen de activiteiten van het comité worden
voortgezet. Hierover zal een vervolgafspraak gepland worden met het comité.
Verslag 12 december 2018 wordt vastgesteld en gepubliceerd
Actiepunten zie bijlage
Kunstproject; Dieuwke heeft met Meander gesproken en hen gevraagd om samen met de
Rietzee in dit initiatief op te trekken. Wat het bestuur betreft voorwaarde waaraan moet zijn
voldaan voordat de wijkvereniging een verdere rol gaat spelen.
Rooster van aftreden is besproken. We besluiten een extra bestuurslid aan te trekken
vanwege verschillende ontwikkelingen in de wijk. De portefeuille verkeer heeft binnen het
bestuur bijvoorbeeld onvoldoende de aandacht. We plaatsen een vacature online hiervoor.
Terugkoppeling diverse bijeenkomsten
Opvolging bijpraatsessie verkeersdruk Reitdiephaven, 10 januari. We bespreken het
verslag namens de Commissie Verkeer en Vervoer naar aanleiding van de bijeenkomst.
Mededelingen + ingekomen post/mail
Ingekomen vraag van een wijkbewoner mbt gebruik van het wijklokaal wordt positief
beantwoord. Mbt gebruik van het wijklokaal zal met één gebruiker contact worden
opgenomen vanwege onduidelijkheden over de aard van de activiteiten en hoe deze zich
verhouden tot het “voor en door de wijk” principe.
Algemene ledenvergadering 24 april 2019
Ter voorbereiding van de ALV moet er een programma en agenda worden gemaakt.
Gedacht wordt aan een presentatie namens WIJ Groningen en het initiatief
Kinderspelweek. Martin zal een voorlopige agenda maken en deze versturen ter
voorbereiding.

21.00 uur openbare vergadering
Terugkoppeling ondernemers - geen bijzonderheden
Stand van zaken commissies:
● Speelplaatsen, Lanji, geen nieuwe ontwikkelingen
● Duurzaamheid, Thanh, diverse ontwikkelingen, nieuwsbrief volgt via reitdiepwijk.nl
● Wijkkrant, Arie, is verspreid in december waarvoor dank aan Arie
● Evenementen, Frans, geen nieuwe ontwikkelingen
● Digitale communicatie, Martin en Dieuwke, geen nieuwe ontwikkelingen
● Verkeer en vervoer, Dieuwke, Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de
gemeente over de verkeersdruk bij de haven en de ontwikkelingen t.a.v. de
westelijke rondweg en de verwachte knelpunten.
● Nabuurschap ’t Poortje, Riewinga, geen nieuwe ontwikkelingen
● Activiteiten wijklokaal, Ria en Abigail gaan in eerste helft 2019 diverse activiteiten
organiseren
● Stand van zaken beheer wijklokaal, Martin en Riewinga hebben as maandag een
gesprek met Nel mbt overdracht sleutelbeheer en aanverwante zaken.

W.v.t.t.k. + Rondvraag
Het aantal leden is toegenomen.
Sluiting

