
AANKOMENDE EVENEMENTEN
Optimist on Tour 23 en 24 juni
Het rondreizend watersportevenement, Optimist on Tour, komt 
weer naar het Woldmeer op donderdag 23 en vrijdag 24 juni. 
Kinderen kunnen tijdens dit event gratis kennis maken met de 
watersport. Dit jaar georganiseerd door het Watersportverbond 
én Zeil- en surfschool Meerstad. Kijk voor meer informatie op: 
meerstad.eu/optimistontour2022

Watersportweekend 25 en 26 juni 
Aansluitend aan Optimist on Tour organiseert Dorpsbelangen 
Meerstad op zaterdag 25 en zondag 26 juni het watersport-
weekend. Kortom: een heel weekend watersportplezier. 
Voor meer info kijk op: dorpsbelangenmeerstad.nl

Vlottendorp 19, 20 en 21 juli 
Vlottendorp is bedoeld voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar 
die in het bezit zijn van zwemdiploma’s A + B. Vlottendorp 
Meerstad vindt plaats op strand Meeroevers. Hier kan je drie 
dagen lang met vriendjes en vriendinnetjes werken aan jouw 
eigen vlot. Je ontwerpt, bouwt en versiert het vlot en gaat 
natuurlijk ook varen. 
Lees meer op: meerstad.eu/vlottendorp-meerstad

Maisdoolhof 
Goed nieuws! Dit jaar kun je weer verdwalen in Maisdoolhof 
Meerstad. Genoeg ruimte voor speurneuzen om lekker rond te 
dwalen. Het doolhof ligt naast strand Meeroevers. 
Meer informatie over het doolhof staat op deze pagina: 
meerstad.eu/maisdoolhof

VERKOOP EN INFORMATIE 
Vrije kavels Staglanden 
In september starten we met de verkoop van Staglanden in 
De Zeilen: 33 zelfbouwkavels voor vrijstaande woningen. Op 
zaterdag 9 juli organiseren wij een Kavel Kijk Dag op locatie 
vanaf 10.00 uur in De Zeilen. In verband met de veiligheid is 
de Kooilaan is op deze dag afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Direct omwonenden worden hier per brief over geïnformeerd. 

Kavel Vierenvijftig 
In dit project, gelegen aan de Overtoom 54, verkopen we één 
kavel met ontwerp. Na de zomer starten we met de verkoop.

Nieuwbouwprojecten 
Er staat weer toekomstig aanbod op onze website. Zoals 
Meerbos, Parkwand BLVD en Tiny villa’s. Meer informatie vind 
je op: meerstad.eu

Kijk voor het meeste actuele woonaanbod op meerstad.eu

WOLDMEER
Waterkwaliteit
Waarom is het Woldmeer één van de schoonste wateren van 
Nederland en hoe kunnen we dat zo houden? Alle antwoorden 
hebben we gegeven tijdens een bijeenkomst over de water-
kwaliteit. Kijk deze hier terug: meerstad.eu/het-woldmeer

Boot registeren
Heb jij jouw boot al geregistreerd? Per ingang van dit seizoen 
gaan we de boten jaarlijks registreren. Dit betekent dat je elk 
jaar opnieuw jouw boot moet laten registreren. We vragen je 
om – als je jouw boot aan de openbare steigers wilt neerleggen 
in het Woldmeer – langs te komen bij Bureau Meerstad. 
Registratie van je boot is niet nodig als je deze aanlegt aan je 
eigen kavel. Meer informatie lees je op: 
meerstad.eu/het-woldmeer

WERKZAAMHEDEN
Aanleg extra steigers
In de haven bij Tersluis worden in juli nieuwe steigers geplaatst. 
Zo zorgen we voor extra ligplaatsen. Vanwege de werkzaamhe-
den kun je in juli niet aanleggen in deze haven. Meer informatie 
vind je op de pagina: meerstad.eu/werkzaamheden

Actueel nieuws over de werkzaamheden lees je op: 
meerstad.eu/werkzaamheden

TOEKOMST PLANGEBIED MEERSTAD
Sinds het najaar van 2021 werken we samen met bewoners, 
belangenverenigingen en andere betrokken aan de actualisatie 
van het Masterplan Meerstad. Op 25 mei hebben we tijdens 
twee bijeenkomsten in Scharmer de toekomstplannen 
gepresenteerd. Kon je hier niet bij zijn? Geen probleem. 
De bijeenkomsten zijn opgenomen en terug te kijken op: 
toekomstmeerstad.eu 

DORPSBELANGEN MEERSTAD
Wist je dat Meerstad sinds kort een echte dorpsvlag heeft? 
Deze is te bestellen als mastvlag, gevelvlag of bootvlag. Hijs jij 
binnenkort ook je eigen Meerstad vlag? Bestel nu op: 
dorpsbelangenmeerstad.nl/dorpsvlag

Alle medewerkers van Bureau Meerstad wensen je een mooie 
zomer toe!

 

HÉ MEERSTADJER,
Met de zomervakantie in het verschiet ontvang je weer het belangrijkste en leukste wijknieuws uit 
Meerstad en omgeving. Altijd op de hoogte zijn? Kijk dan regelmatig op meerstad.eu. 
De meest actuele informatie voor bewoners lees je terug op meerstad.eu/bewoners
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