HANDIGE INFORMATIE VOOR MEERSTAD INWONERS
In deze bijlage vind je handige informatie voor jou als inwoner van Meerstad.
Mocht je toch nog ergens vragen over hebben, dan verwijzen wij je graag naar de
website: meerstad.eu/bewoners.
WIJKBEHEER EN ONDERHOUD
Het beheer en onderhoud van jouw woonom geving wordt in de bouwfase
verzorgd door Bureau Meerstad. Dit is de periode tot en met het woonrijp maken
van jouw buurt. Daarna wordt het beheer en onderhoud overgedragen aan de
gemeente Groningen. Op meerstad.eu/bewoners kun je zien welke gebieden al
zijn overdragen. Zo weet je waar je moet zijn met vragen of meldingen.

BUURTVEILIGHEID
Er is een wijkagent voor Meerstad. Op
www.politie.nl vind je meer informatie
en kun je een bericht versturen. Het

Wijkzaken Bureau Meerstad

Stadsbeheer Gemeente Groningen

telefoonnummer waarop

E-mail: meldpunt@meerstad.eu

Via Whatsapp: 06 - 12 82 39 73

de politie te bereiken is: 0900-8844.

Telefoon: 06 34 95 07 81

Via de app: Slim Melden

Bezoekadres: Zijlkade 2, Meerstad

Via twitter: @gem_groningen
Bellen met: 14 050

Buurtverenigingen
Meerstad bestaat uit verschillende buurten. In deze buurten zijn
buurtverenigingen actief. De buurtverenigingen zorgen voor leefbaarheid in
de buurt zelf. Binnen Dorpsbelangen Meerstad zijn vier buurtverenigingen
actief. Meeroevers, Tersluis, Groenewei en de Zeilen.
Meer info vind je op: dorpsbelangenmeerstad.nl

Belangrijke
telefoonnummers:

Spoed: 112
Spoed voor doven en slechthorenden:

Meerkracht
Energiecoöperatie Meerkracht zet zich in voor een duurzame ontwikkeling
van Meerstad. Zie meerkracht.org.

0900-8112
Geen spoed, wel politie: 0900-8844

Werkzaamheden Meerstad
Meerstad is constant in beweging. Dit betekent dat er her en der
werkzaamheden plaatsvinden. Het actuele bouwnieuws lees je op
meerstad.eu/werkzaamheden

Voor doven en slechthorenden: 0900-1844

AFVALWIJZER

Voor het meest actuele overzicht aan data waarop de containers geleegd worden, verwijzen wij je graag naar de afvalwijzer
via gemeente.groningen.nl/afval. Hier vind je ook alle informatie en regels over hoe (duurzaam) om te gaan met je afval.

AFVALCONTAINERS

OUD PAPIER

GLAS

GROFVUIL EN PUIN

De grijze, groene en blauwe

Oud papier kun je kwijt in

Je vindt een glascontainer aan

Grofvuil en bouw- en

container vraag je aan bij de

de papiercontainer aan de

de Meeroeverslaan.

sloopafval kun je afvoeren bij

gemeente Groningen.

Meeroeverslaan.

de twee afvalbrengstations
van de gemeente Groningen.
De dichtstbijzijnde is:
Woldjerspoor aan de
Duinkerkenstraat 99.

