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    Meer, Meerstad.

Hé Meerstadjer, 
Op 21 december begint officieel de winter en dat betekent dat  
de feestdagen alweer voor de deur staan. Misschien vier je dit
jaar voor het eerst kerst in jullie nieuwe woning, organiseer
je een kerstborrel met buren en vrienden of maak je een
stevige wandeling rond het Woldmeer. Hoe je de kerst ook
viert, we hopen dat je ervan geniet en wensen je heerlijke
kerstdagen en een mooi 2020.
 

ACTIVITEITEN 
Dinsdag 21 januari organiseert Bureau Meerstad de jaarlijkse 
nieuwjaarsmarkt voor (toekomstige) bewoners en om-
wonenden. Tijdens deze markt informeren we je graag
over alle ontwikkelingen en werkzaamheden in en nabij
Meerstad. De uitnodiging hiervoor volgt. 
 
Op 24 januari van 14.15 tot 16.00 uur, is er een kinder-
knutsel-doe-middag voor groep 4, 5 en 6. Meer informatie volgt
via prikbord Meerstad en de nieuwsbrief van Samenwerkings- 
school Meeroevers. 
 

VERKOOPNIEUWS 
In Tersluis zijn diverse nieuwbouwprojecten volop in aanbouw
en start binnenkort de bouw van nieuwe woningprojecten aan
de Vossenburglaan en langs het Woldmeer. In 2020 beginnen
we met de uitgebreide promotie van de wijk Groenewei. We
verwachten dat in het voorjaar de eerste projectmatige
woningen van Groenewei in verkoop gaan.

WERKZAAMHEDEN
Actueel nieuws over de werkzaamheden lees je op
meerstad.eu/bewoners. 

Begin 2020 start het ontgraven van De Zeilen fase II.
Met het ontgraven van de nieuwe eilanden groeit het
Woldmeer. In 2020 is het grondwerk gereed, in 2021
worden de roeibaan en het Woldmeer samengevoegd.
 
Rond Groenewei en Klein Harkstede planten we begin
2020 ruim 160 bomen. In Tersluis komen 40 nieuwe
bomen. 

Deze winter kappen we enkele bomen bij de brug over
de Borgsloot. Dit is nodig voor de aanleg van de nieuwe
fietsbrug en de verlegging van de sloot. 

Bij de kruising Vossenburglaan/Hoofdweg zullen ook
enkele bomen gekapt worden om ruimte te maken voor
de nieuwe rotonde die onderdeel is van de ontsluitings-
weg. Uiteindelijk planten we rondom deze weg zo’n 300
nieuwe bomen. 
 

SLUITING KANTOOR 
Bureau Meerstad is van 21 december tot en met
5 januari met kerstvakantie.


