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    Meer, Meerstad.

Hé bewoner,
We hebben het zomernieuws voor je op een rijtje gezet. De meest  
actuele informatie voor bewoners lees je terug op meerstad.eu/ 
bewoners.

Verkoopnieuws
 

In Tersluis ging op 11 juni De Vossenburglaan fase 2 in verkoop. Weids  
Wonen in Groenewei en Wonen in de Groengaard in Groenewei zijn ook in 
verkoop. Kijk voor het meeste actuele woonaanbod op meerstad.eu. 

 
Park Meerstad 

 
De glooiing is zichtbaar, de bomen zijn geplant, het bloemenmengsel 
komt uit en de verscheidene grassoorten bedekken de heuvels. Park 
Meerstad is gereed! Dit laten we niet stilletjes aan ons voorbijgaan. Eind 
juni publiceert Noorderbreedte een kunstpublicatie over Park Meerstad. 
In juli starten we met een promotiecampagne en met je een beetje geluk 
kunnen we in september een openingsevent organiseren. Blijf op de 
hoogte via meerstad.eu/park-meerstad.  

Stranden van Meeroevers & Park
Aan bezoekers het verzoek om zoveel mogelijk afval zelf mee te nemen. 
Zo houden we beide stranden schoon en mooi. Op strand Meeroevers kun 
je weer terecht voor een hapje en een drankje. Vanaf 1 juli zijn de kano’s 
en supplanken te huur. Zeilschool Zuidlaardermeer geeft zeillessen vanaf 
juni.

 
 
Sluis 
De sluis Woldmeerverlaat is sinds 5 juni weer in gebruik. Voor de
informatie over de inwerkingstelling en openingstijden van o.a. de  
Slochtersluis kun je terecht bij Provincie Groningen.

Updates  
In april is de zoektocht gestart naar een horecaondernemer 
voor beide stranden. De inschrijving is gesloten. De opening 
staat gepland voor zomer 2021. Bekijk de uitvraag op
meerstad.eu/horeca. 

De opening van de supermarkt staat gepland in december 
2021. De selectie van de ondernemers is gestart en de in-
schrijving is gesloten. Lees meer op supermarktmeerstad.nl. 
 
De 2e school, het Integraal KindCentrum Groenewei  (IKC) 
opent haar deuren na de zomer. De lessen starten in een  
semi-permanent gebouw. Voor info en aanmeldingen zie  
ikcgroningen.nl/groenewei.

 

Werkzaamheden in het kort 
•De Kooilaan is verbreed voor bouwverkeer. 
•De bouwrijpwerkzaamheden voor Groenewei zijn bijna 
klaar. 
•In juli worden de waterplanten in het Woldmeer gemaaid. 
•De speeltoestellen in Park Meerstad worden in juni  
geplaatst. 
•Het park tussen Groenewei en Klein Harkstede heeft  
onlangs 170 nieuwe bomen gekregen. 

Alle werkzaamheden per deelgebied en per wijk vind je terug 
op meerstad.eu/werkzaamheden.  

Eemskanaalzone
Als alles volgens planning verloopt, kun je deze zomer  
reageren op de eerste stap in de planvorming: het  
stedenbouwkunding programma van eisen. Kijk voor actuele 
informatie op meerstad.eu/eemskanaalzone. 


