Hé Meerstadjer,

AGENDA

Met de zomervakantie in het verschiet, ontvang je weer het leukste
wijknieuws uit Meerstad en omgeving. Altijd op de hoogte zijn?
Kijk dan regelmatig op meerstad/eu en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

fdfjlakjf

Overlast of conflicten in de buurt zonder spoed? Neem dan contact op met
afjklafjdsl
wijkagent Coen Kempeneers. Kijk op meerstad.eu/bewoners.

fjajdfklas

Informatie en verkoop

Ons informatie- en verkoopcentrum is op afspraak geopend in verband met
de coronamaatregelen. Je bent van harte welkom, maar kom gericht!
Let op: ons informatie- en verkoopcentrum is gesloten tijdens de bouwvak,
weken 30, 31 en 32.
Alle zelfbouwkavels van Tersluis en Meeroevers zijn verkocht.
Er was veel belangstelling voor eilandproject Scheepslanden. Alle kavels
zijn onder optie. Binnenkort start ook de promotie voor 29 woningen in
Groenewei. Kijk voor het meeste actuele woonaanbod op meerstad.eu.

Evenementen

PLANNING

Vlottendorp Meerstad: di 13 t/m do 15 juli. Meer informatie op meerstad.eu/
vlottendorp.

fdfjlakjf
afjklafjdsl
Optimist on Tour: do 16 tot t/m za 18 september. Binnenkort meer
informatie op onze website/social
media.
fjajdfklas

Werkzaamheden
Waterplanten
In juli worden op enkele delen van het Woldmeer de waterplanten weer
gemaaid.

Zandtransport
Voor het maken van de nieuwe weg tussen stad, ring en
Meerstad is er zand nodig. Via een buizensysteem verplaatsen
we het zand naar het zanddepot dat tussen de Hoofdweg en de
Middelberterweg ligt. Helaas heeft het zandtransport vertraging
opgelopen vanwege technische problemen bij de start en door
verschillende onvoorziene weersomstandigheden (natte winter,
strenge vorst en een nat voorjaar). De verwachting is nu dat het
zandtransport in september gereed is. Daarna halen we het
buizensysteem weer weg.
Actueel nieuws over de werkzaamheden lees je op meerstad.eu/
werkzaamheden.

Horeca

De bouw van Het StrandHuis op strand Meeroevers is
begonnen! Totdat Het StrandHuis gereed is, voorziet Ronald
Verheijen de (strand)bezoekers met een foodtruck van de
nodige versnaperingen. Elke vrijdag van 12.00-19.00 uur
bij het strand van Park Meerstad en elke zaterdag van 12.0019.00 uur bij het strand in Meeroevers.

Meerstad schoon!

Wil jij ook dat Meerstad vrij blijft van zwerfvuil? Doe dan elke
eerste zaterdag van de maand mee met de schoonmaakactie op land en op het water van Coöperatieve Vereniging
Meerkracht en Watersport Meerstad. Voor meer informatie,
mail: info@meerkracht.org.
Naast Meerstad schoonhouden, houden we Meerstad ook graag
mooi. Er worden bermen kapot gereden en er ligt hondenpoep op
straat. Help je mee om ook daarvoor te zorgen?
Alle medewerkers van Bureau Meerstad wensen je een mooie
zomer toe!

Meer, Meerstad.

meerstad.eu

