
MOOI MEERSTAD
Heb je de mooie foto op de voorkant van deze kaart gezien? 
Deze foto is gemaakt door José Kooistra. Jouw foto op de vol-
gende wijkkaart? Stuur je foto naar info@meerstad.eu.

VERKOOPNIEUWS
- Vossenburglaan fase 3 is uitverkocht.

- Per 1 maart is nieuwbouwproject Waterlijn in De Zeilen in  
 verkoop gegaan en 9 maart sloot de inschrijving. Er was  
 wederom weer  veel belangstelling voor.

- We zijn bezig met de ontwikkeling van permanente onder 
 architectuur gebouwde Tiny Houses in De Zeilen. Meer 
 informatie over de Tiny Houses vind je op onze website.

Kijk voor de actuele woningenverkoop op meerstad.eu

WERKZAAMHEDEN
Aansluiting rotonde
Als alles volgens planning verloopt, beginnen we in de week 
van 11 april met de voorbereidingen om de nieuwe rotonde van 
de Meerstadlaan aan te sluiten op de Vossenburglaan/Hoofd-
weg. Tijdens het aansluiten van de rotonde is een aantal dagen 
een omleiding nodig. Begin juni is de rotonde dan gereed voor 
gebruik. De precieze planning communiceren wij zo snel mo-
gelijk met de direct omwonenden en via onze (sociale media) 
kanalen. 

Wijziging kruising Driebondsweg/Borgweg
In april wijzigt de verkeersituatie hier voor ruim een jaar. De 
voorrangssituatie verandert niet, de bocht wordt scherper.

Maaiboot
Elk jaar worden de waterplanten in het Woldmeer minstens 
één keer gemaaid. Wanneer dit gebeurt, is afhankelijk van de 
groei van de waterplanten. Zodra bekend is wanneer er wordt 
gemaaid, vind je dat op meerstad.eu/werkzaamheden.

Herstel rietoevers Woldmeer
Dit voorjaar start onze aannemer met het herstellen van 
de kale rietoevers aan het Woldmeer. Alle werkzaamheden 
worden vanaf het water uitgevoerd. Op sommige plekken is dat 
nabij (drijvende)woningen. Dit kan op werkdagen tussen 07.00 
uur en 17.00 uur tot enige geluidsoverlast leiden. Maar natuur-
lijk proberen we dit tot een minimum te beperken.

Alle actuele informatie over de werkzaamheden vind je terug 
op de paginameerstad.eu/werkzaamheden

BEWONERS
Digitaal melden
Sinds kort is het mogelijk om via de website meerstad.eu/be-
woners een vraag, opmerking of klacht over wijkzaken digitaal 
te melden via een formulier. Dit levert als voordeel op dat je 
klacht bij ons direct wordt geregistreerd en terecht komt bij de 
juiste persoon. Dus meld het liefst zoveel mogelijk digitaal via 
de website.

Voorzieningen
Ben je benieuwd naar de actuele status en planning van alle 
(toekomstige) voorzieningen in Meerstad? 
Kijk dan op de pagina meerstad.eu/bewoners.

DORPSBELANGEN MEERSTAD
Ben je al bekend met Dorpsbelangen Meerstad? De vereniging 
die in Meerstad op komt voor de belangen van de inwoners, 
dorpsbrede evenementen organiseert en meedenkt over de 
ontwikkelingen in- en rondom Meerstad. 
Meer weten? www.dorpsbelangenmeerstad.nl

ACTIVITEITEN
Maisdoolhof
Goed nieuws! Dit jaar is het maisdoolhof terug van weg ge-
weest. We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidin-
gen. Meer informatie volgt.

Diverse activiteiten in Meerstad
Heb je al eens gekeken op de website van Dorpsbelangen 
Meerstad? Er worden diverse evenementen georganiseerd. Kijk 
voor meer informatie op www.dorpsbelangenmeerstad.nl

TOEKOMST MEERSTAD
Speciale website
Er gaat mogelijk het nodige veranderen in je eigen leefomge-
ving. Op de website meerstad.eu/toekomst vind je het laat-
ste nieuws hierover en de laatste concepttekening die nu is 
gemaakt voor het gehele plangebied Meerstad. 

Jongeren gezocht!
Wij zijn op zoek naar jongeren tussen de 10 en 18 jaar die een 
enquête in willen vullen over de voorzieningen in hun buurt. 
Ben jij of ken jij iemand die dat wil? Kijk dan snel op toekomst-
meerstad.eu/jongerenenquete. Invullen kan tot en met zondag 
27 maart.

VAARSEIZOEN 2022
Nog even en het vaarseizoen gaat weer van start! Het vaarsei-
zoen in Meerstad loopt van 1 april tot 1 oktober. Het vaarseizoen 
in de Provincie Groningen loopt van 1 mei tot 1 oktober.

Boot registeren
Per ingang van dit seizoen gaan we de boten jaarlijks regis-
treren. Dit betekent dat je elk jaar opnieuw je boot moet laten 
registreren. We vragen je om – als je je boot aan de openbare 
steigers wilt neerleggen in het Woldmeer – langs te komen bij 
Bureau Meerstad. Op vertoon van je ID-bewijs en de registratie 
van een aantal gegevens ontvang je kosteloos een sticker met 
een nummer die je zichtbaar op je boot moet plakken. Zo weten 
we welke boot bij welke eigenaar hoort. Registratie van je boot 
is alleen mogelijk als je woont in Meerstad, Klein Harkstede of 
aan de Hoofdweg. Vanaf maandag 21 maart kun je tijdens de 
openingstijden van het informatiecentrum langskomen om je 
boot te registreren. Kijk voor de meest actuele openingstijden op 
meerstad.eu/contact. Registratie van je boot is niet nodig als je 
deze aanlegt aan je eigen kavel.

Boot aanleggen
Aanleggen kan langs de openbare steigers: zoals het Oeverpad, 
De Zeilen en aan de pier in Tersluis of aan je eigen kavel. 

Huisregels Woldmeer
Het Woldmeer is voor iedereen om van te genieten. Het is niet 
voor niks een van de schoonste wateren van Nederland. En dat 
willen we graag zo houden. Daarom zijn er – samen met enkele 
bewoners - een aantal huisregels opgesteld. Zoals: vaar niet 
harder dan 6 km per uur met je boot en houd rekening met de 
waterwoningen. Lees het allemaal na op meerstad.eu/het-wold-
meer. Zo kan iedereen blijven genieten van alles in en rondom het 
Woldmeer. Alvast bedankt voor je medewerking. 

Bedieningstijden sluis Woldmeerverlaat
Voor het bedienen van de sluis van het Woldmeer (Woldmeer-
verlaat) naar het Slochterdiep heb je een zelfbedieningssleutel 
nodig. Je vindt een overzicht van de uitgifteplaatsen op meerstad.
eu/het-woldmeer. Bedieningstijden van de sluis zijn: maandag 
t/m zondag van 08:00 - 21:00 uur. 

In verband met werkzaamheden aan de nieuwe rotonde en de bij-
behorende omleidingsroute, is de sluis/brug tijdens het vaarsei-
zoen enkele dagen gesloten voor vaarverkeer. Als alles volgens 
planning verloopt, is dit van 20 tot en met 23 april. De precieze 
planning communiceren wij zo snel mogelijk.

Bedieningstijden Slochtersluis
De Slochtersluis, van het Slochterdiep naar het Eemskanaal, 
wordt bediend door de Provincie Groningen. Kijk op de website 
van de Provincie Groningen voor de actuele bedieningstijden 

Lees meer ‘vaarnieuws’ op meerstad.eu/het-woldmeer

Vragen?
Stuur een e-mail naar info@meerstad.eu of vul het digitale 
formulier in op meerstad.eu/bewoners

HALLO MEERSTADJER,
De lente is begonnen! Lammetjes in de wei en de zon op onze gezichten. Op deze kaart staat het 
belangrijkste en leukste wijknieuws uit Meerstad en omgeving. Altijd op de hoogte zijn? Kijk dan 
regelmatig op meerstad.eu en volg ons via sociale media.

LENTENIEUWS


