
WINTERNIEUWS

BEWONERSINFORMATIE
Wist je dat we op onze website een speciale bewonerspagina hebben met 

alle informatie voor onze bewoners? Heb je een vraag of wil je wat melden 

over het openbaar gebied? Ben je benieuwd naar de actuele status en 

planning van alle (toekomstige) voorzieningen in Meerstad? Of wil je 

weten welke wegen er in Meerstad/Groningen gestrooid worden? Kijk dan 

op de pagina meerstad.eu/bewoners.

INLOOPMARKT ONTWIKKELINGEN MEERSTAD
Als alles volgens planning verloopt organiseren we in het voorjaar van 

2023 een inloopmarkt over alle (huidige) ontwikkelingen in Meerstad. 

De definitieve datum en uitnodiging volgen zo snel mogelijk.

WERKZAAMHEDEN
Er wordt nog steeds druk gewerkt aan de onderdoorgang Middelberter-

weg en aan de Meerstadlaan (de nieuwe weg tussen Meerstad en stad). 

Alle updates vind je hier: meerstad.eu/tag/nieuwe-ontsluitingsroute.

In Meerstad wordt veel gebouwd. Zo ook in De Zeilen. Om een veilige 

leefomgeving in De Zeilen te creëren, hebben we een aantal tijdelijke 

(verkeers)maatregelen genomen. Lees meer over deze werkzaamheden 

of over andere werkzaamheden op meerstad.eu/werkzaamheden.

TOEKOMST MEERSTAD
De Agenda voor de Toekomst plangebied Meerstad 2050 is vastgesteld 

door de gemeenteraad Groningen. Bureau Meerstad heeft daarmee groen 

licht gekregen om aan de slag te gaan met het financieel, technisch en 

planologisch uitwerken van (deel)plannen. 

Lees meer op meerstad.eu/toekomst.

VERKOOPNIEUWS
Op dit moment zijn er nog een aantal nieuwbouwprojecten in verkoop. 

Alle zelfbouwkavels zijn onder optie. Op onze website vind je alle actuele 

informatie over de nieuwbouwprojecten en zelfbouwkavels: meerstad.eu.

DORPSBELANGEN MEERSTAD
Nog lang genieten van alle evenementen van Dorpsbelangen Meerstad? 

Maar geen tijd om mee te helpen organiseren? Steun dan financieel als 

‘vriend van’: dorpsbelangenmeerstad.nl/contact-1/word-vriend-van. 

Wil je wel actief bijdragen aan de vereniging? Dorpsbelangen Meerstad is 

dringend op zoek naar hulp in de sponsorcommissie. Wil jij een paar uren 

per maand hier aan besteden? Laat het weten op: 

sponsor@dorpsbelangenmeerstad.nl.

Meer, Meerstad  | meerstad.eu

HÉ BEWONER,
De winter is in aantocht en de feestdagen staan weer voor de deur. Ook wij gaan genieten van wat vrije dagen. Ons verkoop- en informatiecentrum en 
projectbureau is daarom gesloten van zaterdag 24 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023. Alle medewerkers van Bureau Meerstad wensen je 
alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2023 toe! Altijd op de hoogte zijn? Kijk dan regelmatig op meerstad.eu of onze socials.


