
FIJNE 
FEESTDAGEN!



Meerstad wordt steeds completer met volgend jaar de nieuwe 
‘SuperHub’ met daarin o.a. supermarkt Jumbo en de bouw van het 
Integraal Kindcentrum Groenewei met de tweede school, kinderopvang 
en sportvoorzieningen. Het Woldmeer groeit gestaag en krijgt een 
steeds grotere rol als hét recreatiemeer ten oosten van de stad.  
Vanwege de groei van Meerstad werken we ook aan de nieuwe 
ontsluitingsroute de Meerstadlaan, die steeds meer vorm krijgt.  
Het komende jaar wordt gebouwd aan de onderdoorgang 
Middelberterweg. Dat is een hele klus waarbij we overlast  
zoveel mogelijk proberen te beperken.

Al met al gebeurt er veel in en om Meerstad. Voor veel inwoners 
en omwonenden is het spannend niet precies te weten hoe hun 
woonomgeving er over een aantal jaren uit zal zien. We hopen hier  
met de actualisatie van het Masterplan Meerstad een goed beeld  
van te kunnen geven waar u veel van uw inbreng in zult herkennen.  
Want wij zijn ervan overtuigd: de beste plannen maak je samen. 

Mede namens al mijn collega’s bij Bureau Meerstad wens ik u  
hele fijne feestdagen en een mooi, gezond 2022. 

Jelle Dijkstra
Directeur Bureau Meerstad

P.S. Ons informatie- en verkoopcentrum is in verband met de vakantie van  

vrijdag 24 december tot en met maandag 10 januari gesloten. 

Wederom sluiten we een jaar af dat we niet snel zullen vergeten.  
Het omgaan met het coronavirus vraagt veel flexibiliteit van ons 
allemaal. Wat fijn dat we velen van u in november van dit jaar nog  
hebben kunnen ontmoeten om het gesprek over de toekomst van 
Meerstad en omgeving op te starten. 

Het is een ingewikkelde, maar zeker ook een mooie en kansrijke 
opgave waar we ook het komende jaar graag samen met u en andere 
betrokkenen aan willen werken. De bereidheid mee te doen is groot, 
daar zijn we blij mee. Een mooie vertegenwoordiging van inwoners 
van het plangebied Meerstad heeft zich opgegeven om mee te denken 
en te tekenen in de werksessies. Ook via individuele gesprekken en 
de website meerstad.eu/toekomst stromen ideeën en wensen binnen. 
Op het moment  van schrijven, moeten we omschakelen naar digitale 
werkvormen. We doen ons best goede ondersteuning te bieden,  
zodat iedereen mee kan blijven doen. 

Als u benieuwd bent wat er uit de werksessies of andere gesprekken 
komt of wilt weten waar we staan met de toekomstplannen, kijk dan  
op meerstad.eu/toekomst. Daar delen we steeds alle actuele informatie 
en kunt u op elk gewenst moment uw reactie of ideeën met ons delen. 

De reden dat we voortvarend aan nieuwe uitbreidingsgebieden moeten 
werken is duidelijk; wonen in Meerstad en omgeving is in trek en 
Meerstad levert een grote bijdrage aan de enorme woningbouwopgave 
die Groningen op dit moment heeft. 

Beste inwoners en omwonenden van Meerstad,




