
Beste bewoner(s) 

 

 

  

 

 Datum 14 april 2022 Bijlage(n)  Ons kenmerk 

 Informatie Meldpunt/Wijkzaken Tel. (050) 599 57 10 202204/EK 

 Onderwerp werkzaamheden Groenewei 

 

 

Beste (toekomstige) Groenewei bewoner(s),  

 

(Alvast) van harte welkom in Groenewei en dus Meerstad! Groenewei is een wijk in aanbouw. 

Zoals gebruikelijk in een nieuwe wijk, wordt de wijk eerst bouwrijp gemaakt. Bij het bouwrijp 

maken, wordt de ondergrondse infrastructuur (zoals riolering, elektriciteit en water) en de nodige 

wegen (met een deel van de straatverlichting) aangelegd. Hierdoor kan er veilig worden gebouwd.  

 

Zodra het merendeel van de huizen gereed is, gaan we over tot het woonrijp maken van de totale 

wijk en dus het definitief inrichten van uw woonomgeving. De werkzaamheden hiervoor zijn al 

voorbereid en op sommige stukken worden de werkzaamheden ook al uitgevoerd.  

 

Helaas is er een gebrek aan gebakken straatstenen, daarom lukt het ons op dit moment niet om 

de gereed zijnde delen van de wijk woonrijp te maken. Naar verwachting wordt de volgende 

partij straatstenen medio september geleverd. Daarom willen we na de zomervakantie starten 

met het plaatsen van trottoirbanden en dergelijke. Zo kunnen we, zodra de bestratingsmaterialen 

er zijn, deze ook meteen gaan leggen. De nadruk ligt dan in eerste instantie op het woonrijp 

maken van de Blaarkop. Daarna gaan we zoveel mogelijk de bouw volgen en proberen we direct 

bij oplevering van de woningen de omgeving gereed te maken. 

 

In de tussentijd zullen we nieuwe huizen zo goed als mogelijk toegankelijk maken en houden. In 

vele gevallen is dit op een tijdelijke manier met puin of betonstraatstenen. Om u, als bewoner, 

inzicht te geven in de hoogte van het openbaar gebied, zullen we zoveel mogelijk al een 

opsluitband plaatsen. Zo weet u op welke hoogte u uw tuin of inrit moet aansluiten. Deze 

opsluitband is ook de uiteindelijke opsluiting van de toekomstige bestrating. Het is een tijdelijke 

oplossing en wij vragen via deze weg om uw begrip voor deze situatie. 

 

Vragen en/of opmerkingen 

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden?  Vul 

dan het online meldpunt/wijkzaken meldingsformulier in via meerstad.eu/bewoners of mail naar 

meldpunt@meerstad.eu. Nog een tip: op onze website via meerstad.eu/bewoners vindt u ook 

handige informatie over spelregels voor uw tuin, erfgrens en inrit. 

 

Wij hopen u hiermee (voor nu) voldoende te hebben geïnformeerd en bedanken u voor uw geduld 

en medewerking.  
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