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    Meer, Meerstad.

Hé bewoner,
We hopen dat je hebt genoten van een mooie zomer! We hebben het  
laatste nieuws weer voor je op een rijtje gezet. De meest actuele  
informatie voor bewoners lees je terug op meerstad.eu/bewoners.

Verkoopnieuws
Nieuwbouwproject Weids Wonen in Groenewei is uitverkocht en de  
woningen van project Kader Negen zijn volledig onder optie. Binnenkort 
volgen de herenhuizen van project Parkzicht en Thuis in de Boomgaard  
in Meeroevers is sinds kort in de pre-sale.  
Kijk voor al deze projecten en meer op meerstad.eu.

Park Meerstad 
Van 18 september t/m 27 september exposeren 85 creatievelingen 130 
kunstwerken in Park Meerstad. Kom je een kijkje nemen?  
Meer informatie vind je op parkmeerstad.nl. 

Vaarseizoen
Het vaarseizoen verloopt dit jaar anders in verband met corona. Op  
verzoek van bewoners houden wij de zelfbedieningssluis Woldmeer- 
verlaat een maand langer open. Dit betekent dat de sluis dit jaar sluit  
op 1 november 2020. Voor de openingstijden van alle andere sluizen,  
raadpleeg de Provincie Groningen. Alle boten aan een openbare steiger  
en alle zelf aangebrachte aanmeervoorzieningen moeten op 1 november 
uit het water zijn.  
 
Openingstijden verkoop- en informatiecentrum
Vanaf 15 september is het verkoop- en informatiecentrum geopend van 
dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur en op zaterdag van 12.00 
uur tot 15.00 uur. Wil je toch graag buiten deze tijden om langskomen, bel 
of mail ons gerust. 

Werkzaamheden 
• Deze herfst beginnen we met de nieuwe hoofdontsluitings-
weg Meerstad- Groningen. Er komt een tijdelijke omleiding bij 
de kruising Hoofdweg-Vossenburglaan. Deze omleiding ligt er 
ongeveer 1,5 jaar. 
 
• Voor de ontwikkeling van de nieuwe weg is veel zand nodig. 
Dit transporteren wij via hydraulisch transport. Het buizen- 
systeem voor dit transport wordt in oktober aangelegd.  
Bekijk de uitlegvideo op meerstad.eu/werkzaamheden.
 
• Er worden nieuwe delen van het toekomstige Woldmeer  
gegraven in Meerstad-Oost. Hier winnen we tevens zand. 
 
• Het gebied ten oosten van de roeibaan is afgesloten door  
toenemende bouwactiviteiten in het gebied. 

• De bouw in Groenewei en De Zeilen fase 1 komt op gang. 
 
• In Meeroevers wordt er onderhoud gepleegd aan de hoog- 
spanningsmasten. Dit wordt uitgevoerd door TenneT.
 
• In september zijn de waterplanten gemaaid.

Alle werkzaamheden per deelgebied en per wijk vind je terug
op meerstad.eu/werkzaamheden.  
 
Buurtvereniging Tersluis
Ongeveer een jaar geleden is een groep enthousiaste  
bewoners gestart met het opzetten van buurtvereniging  
Tersluis. Heb je nou een leuk idee of wil je op de hoogte 
blijven? Word dan lid van de Facebook of Instagram pagina, 
Buurtvereniging Tersluis.  
Contactgegevens: bvtersluis@gmail.com


