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    Meer, Meerstad.

Hé Meerstadjer,
Als deze wijkkaart op de deurmat valt, is het alweer (bijna) herfst. 
Wij hopen dat jullie terugkijken op een fijne zomer!  We hebben het 
actuele nieuws weer op een rijtje gezet. Altijd op de hoogte zijn? 
Kijk dan regelmatig op meerstad.eu of volg ons op social media!

Mooi Meerstad
Heb je de mooie foto op de voorkant van deze kaart gezien? 
Deze is gemaakt door Meerstadjer Niels Hilboesen. Jouw foto op 
de volgende wijkkaart? Stuur je foto dan naar info@meerstad.eu.

Einde vaarseizoen 1 oktober
Op vrijdag 1 oktober eindigt het vaarseizoen voor 2021. Dan sluit ook 
de sluis. Alle boten aan een openbare steiger en alle zelf aangebrach-
te aanmeervoorzieningen moeten uiterlijk op 1 oktober uit het water. 

Activiteiten
> Bijeenkomst waterkwaliteit
Eind oktober houden we weer een bijeenkomst over de 

waterkwaliteit van het Woldmeer. Tijdens deze bijeenkomst 

vertellen we je alles over het unieke watersysteem van het 

Woldmeer en hoe wij het water helder houden. Meer informatie 

volgt binnenkort op onze website/socials.

Werkzaamheden
> Maaiboot

Begin oktober zal de maaiboot de waterplanten weer maaien in 

het Woldmeer.

> Onderdoorgang Middelberterweg
Binnenkort gaat Schagen groep beginnen met de werkzaamheden 
aan de onderdoorgang Middelberterweg. Op de hoogte blijven van 
de werkzaamheden? Download de ‘Schagen infra’ app in de App 

store/Playstore.

> Rotonde Vossenburglaan/Hoofdweg
Op dit moment zijn wij druk bezig met werkzaamheden aan de 

nieuwe rotonde Vossenburglaan/Hoofdweg. De komende maanden 

zal de verkeerssituatie hier meerdere keren wijzigen. We geven dat 

steeds duidelijk en tijdig aan. Meer informatie hierover volgt.

> Asfalteren in Meeroevers
Als alles volgens planning verloopt gaan wij eind september 

asfalteren op de Rieteilanden en het Sterneiland in Meeroevers. 

Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. 

Alle werkzaamheden per deelgebied en per wijk vind je terug op 

www.meerstad.eu/werkzaamheden.


