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    Meer, Meerstad.

Hé bewoner,
De lente is begonnen! We hopen dat iedereen gauw kan genieten 
van mooi voorjaarsweer. Op deze kaart staat het belangrijkste en 
leukste wijknieuws uit Meerstad en omgeving. Altijd op de hoogte 
zijn? Kijk dan regelmatig op www.meerstad.eu/bewoners.

Verkoopnieuws
• Eilandproject Scheepslanden is nu in verkoop. Het project 
bestaat uit 28 zelfbouwkavels op de wooneilanden van De Zeilen. 
Belangstelling? Je kunt het inschrijfformulier downloaden op onze 
website www.meerstad.eu. De sluitingsdatum is 5 april 2021.
• Er was veel belangstelling voor Nieuwbouwproject Dijkzicht, alle 
woningen zijn onder optie. 
• Alle vrije kavels van project De Groene Singel in Groenewei zijn 
verkocht. 
• Binnenkort gaat nieuwbouwproject Driemaster in verkoop. Dit 
project ligt in de wijk De Zeilen en telt 14 hoekwoningen, 20 
tussenwoningen en 2 halfvrijstaande woningen.  

Kijk voor al deze projecten en meer op www.meerstad.eu.

Meerstad Noord
Ben je benieuwd hoe het gebied ten noorden van het Slochterdiep 
eruit gaat zien? Kijk dan voor o.a. bolfoto’s op www.gemeente.
groningen.nl/gebiedsvisie-meerstad-noord.

 
 

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

Evenementen
Helaas hebben we vanwege de maatregelen tegen het 
coronavirus moeten besluiten dat het Maisdoolhof dit 
jaar niet open gaat en dat er geen MEER-run komt. We 
hopen binnenkort meer te kunnen vertellen over
evenementen die wel doorgaan, houd hiervoor ook onze 
website in de gaten.

Bericht van Dorpsbelangen Meerstad
Wist u dat:
• Dorpsbelangen Meerstad is opgericht eind 2020?
• Er werkgroepen zijn opgericht om de wensen en 
behoeften van de bewoners van Meerstad in kaart te 
brengen en uit te werken?
• Ze nog een enthousiaste voorzitter zoeken voor de 
werkgroep Eemskanaalzone?
• Er diverse activiteiten op stapel staan?
• Ze nog op zoek zijn naar enthousiaste vrijwilligers voor 
activiteiten?
• Ze op zoek zijn naar sponsoren?

Geïnteresseerd of meer informatie? Ga dan naar
www.dorpsbelangenmeerstad.nl.


