HÉ MEERSTADJER,
Als deze wijkkaart op de deurmat valt, is het alweer (bijna) herfst. Wij hopen dat jullie terugkijken op een fijne zomer! We hebben het actuele nieuws weer
op een rijtje gezet. Altijd op de hoogte zijn? Kijk dan regelmatig op meerstad.eu. De meest actuele informatie lees je terug op meerstad.eu/bewoners.

WIJKBEHEER MEERSTAD

AGENDA VOOR DE TOEKOMST

Sinds kort heeft Meerstad een nieuwe wijkbeheerder: Marcel Engelsman.

Als alles volgens planning verloopt, staat de concept Agenda voor de Toe-

Op onze website meerstad.eu/bewoners stelt Marcel zich voor. Heb je een

komst 2050 voor plangebied Meerstad online bij het uitkomen van deze

vraag, opmerking of een klacht over een gebied in Meerstad dat nog niet

wijkkaart. Lees er alles over op meerstad.eu/toekomst. En abonneer je

overgedragen is aan de gemeente Groningen? Vul dan het formulier in op

op de Toekomst nieuwsbrief via de website voor het laatste nieuws.

meerstad.eu/bewoners en Marcel helpt je graag verder!

DRONES
EINDE VAARSEIZOEN 1 OKTOBER

Er vliegen regelmatig drones over Meerstad. Ga je met een drone vliegen?

Op 1 oktober eindigt het vaarseizoen voor 2022. Dan sluit ook de sluis.

Kijk dan eerst welke regels van toepassing zijn: rijksoverheid.nl/onder-

Alle boten aan een openbare steiger en alle zelf aangebrachte aanmeer-

werpen/drone

voorzieningen moeten uiterlijk op 1 oktober uit het water. Kijk voor de
huisregels en aandachtspunten op meerstad.eu/het-woldmeer.

DORPSBELANGEN MEERSTAD
Ook dit jaar wil Sinterklaas weer heel graag in Meerstad komen. Dorpsbe-

MAISDOOLHOF MEERSTAD OPEN TOT 1 OKTOBER

langen Meerstad zoekt voor de intocht op 19 november hulp-Pieten en

Je kunt nog (ver)dwalen in het Maisdoolhof tot 1 oktober.

vrijwilligers. Meld je aan via evenementen@dorpsbelangenmeerstad.nl.

Op 1 oktober organiseren wij een afsluitende lantaarntocht voor

Lukt het niet om bij dit evenement te helpen? Ze zoeken meer vrijwilli-

kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Meer informatie over openings-

gers! Kijk op dorpsbelangenmeerstad.nl voor de evenementen.

tijden en de lantaarntocht vind je op meerstad.eu/maisdoolhof.

BUURTVERENIGING GROENEWEI
VOORZIENINGEN MEERSTAD

De buurtvereniging in Groenewei is op 26 juli officieel opgericht. Ter ere

Meerstad is een wijk die groeit. Bij een groeiende wijk neemt

van de oprichting organiseren zij voor de bewoners van Groenewei op

logischerwijs ook de vraag naar voorzieningen toe. Het laatste nieuws over

17 september een buurt BBQ/borrel. Kijk voor meer informatie op de

alle voorzieningen per wijk vind je op meerstad.eu/voorzieningenmeerstad.

website bvgroenewei.nl.
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