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info@dorpsbelangenmeerstad.nl
https://www.dorpsbelangenmeerstad.nl/
In dit rapport geven we, als Dorpsbelangen Meerstad, een samenvatting van de door u gegeven
antwoorden op de enquête n.a.v. de actualisatie van het Masterplan Meerstad.
Bureau Meerstad werkt al sinds vorig jaar oktober aan een actualisatie en aanpassing van het
Masterplan Meerstad dat stamt uit 2005. Tijdens interactieve werksessies met belanghebbende
organisaties en bewonersvertegenwoordigers is de beoogde invulling besproken en nader vorm
gegeven. Om inzicht te krijgen in wat bewoners belangrijk vinden in hun directe omgeving en wat in
de toekomst nog nodig/gewenst is, is deze enquête uitgezet.
Er zijn 263 ingevulde vragenlijst retour ontvangen, waarvan 244 met postcode 9613. Met ongeveer
950 adressen in Meerstad geeft deze opkomst een redelijk beeld wat de zorgen, wensen en
prioriteiten van de bewoners van Meerstad zijn.
Samenvatting enquêteresultaten:
1. Medewerking aan de enquête is goed en vertegenwoordigd de verschillende wijken in
Meerstad. Bekendheid van de plannen van Meerstad is hoog.
2. Het realiseren van winkel(s), vervanging van de tijdelijke scholen/KDV en de ontwikkeling
van het sluisgebied wordt gezien als de eerste prioriteit. Over het algemeen wordt
aangegeven dat die dit jaar of eerder dan gepland gereed hadden moeten zijn.
3. Voorzieningen die interacties faciliteren zoals een lunchroom, bibliotheek, buurthuis of
warme bakker worden gezien als nodig. Multifunctionele combinaties zoals warme bakker
met evt. lunchroom en buurthuis met bibliotheek zouden nog aantrekkelijker zijn.
4. De voorkeur qua voorzieningen in de Eemskanaalzone gaat uit naar een winkelcentrum,
sporthal met fitness/fysio en middelbare school.
5. De sportwensen voor dit gebied laat naast tennis een grote diversiteit zien.
6. Natuurontwikkeling en/of behoud daarvan die samengaat met andere functies en de wens
om daarover mee te denken, komt sterk naar voren. Vaarroutes voor sloep en kano worden
als zeer aantrekkelijk gezien.
7. Duidelijk is dat de verkeersroute veel zorgen geeft en aandacht vraagt. De meest
opmerkingen met ideeën zijn daarop ingeleverd.
Wat zijn de vervolgstappen?
1. Terugkoppeling resultaten aan allen die de enquête hebben ingevuld
2. Enquêteresultaten bespreken met Bureau Meerstad en t.z.t. toetsen aan de nieuwe
plannen.
3. Enquêteresultaten delen met relevante wethouders onderwijs, ruimtelijke ordening ed. van
de gemeente Groningen.
4. Enquêteresultaten delen met ondernemers en wijkorganisaties (zoals WIJ) en in gesprek
gaan waar zij mogelijkheden zien.

Enquêteresultaten:
Vragen over wie er heeft gereageerd:

3. Wat is u postcode?
263 antwoorden

Totaal aantal van 244 met postcode 9613. Andere postcodes zijn 8 met 9614, 3 met 9617, 4 met 9623 en enkele (1) met 9606, 9611, 9631 en 9632.

Vragen over bekendheid met de actualisatie d.m.v. overleg tafels van Meerstad plannen:

Vragen over voorzieningen:
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8. Welke voorzieningen mist u nu in het huidige Meerstad die u nodig zou vinden om een zelfstandige sociaal interactief
en verzorgende samenleving te onderhouden op buurt niveau? Maak max. 5 keuzes
262 antwoorden

Top keuzes met meer dan 3 keer gekozen:
191 keer voor Cafe, Koffiehuis, Lunchroom
183 keer voor Bakkerij.
99 keer voor Bloemen/Planten winkel.
89 keer voor Buurthuis.
88 keer voor Streelproducten winkel.
80 keer voor Kapper
74 keer voor Bibliotheek.
48 keer voor Huis en Tuin winkel.
34 keer voor Cadeau winkel.
13 keer voor kleding winkel.
9. De Eemskanaalzone wordt een betaalbaar gemengd woon-/werkgebied met ongeveer 2100 woningen. Ook krijgt de
EKZ een wijk overstijgende functie hetgeen ook voorzieningen worden voor Meerstad. Welke voorzieningen zou u graag
zien in de Eemskanaalzone? Maak max. 5 keuzes.
263 antwoorden

Top keuzes met meer dan 1 keer gekozen:
171 keer voor Winkelcentrum met bv. Bakker, slager, bloemen, en speelgoed winkel.
152 keer voor Sporthal met fitness en fysio centrum.
128 keer voor Apotheek.
111 keer voor Restaurant.
109 keer voor Drogist.
103 keer voor Middelbare school.
101 keer voor Supermarkt.
38 keer voor Warenhuis.

3

10. Welke recreatieve en sportfaciliteiten zou u graag zien als deel van de EKZ ontwikkeling? Maak max. 3
keuzes.
246 antwoorden

Top keuzes met meer dan 5 keer gekozen:
122 keer voor Tennis
93 keer voor Voetbal.
77 keer voor Mountainbike.
65 keer voor Hockey.
55 keer voor Skateboarden.
46 keer voor Basketbal.
34 keer voor Atletiek.
31 keer voor Golfbaan.
9 keer voor Korfbal.
6 keer voor Volleybal.

Vragen over Harkstede Broeklanden Bos
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Vragen over Verkeersroutes

14. De verwachting is dat wanneer de Hoofdweg ter hoogte van de Wierden en Grunopark
met meerdere huizen aan de straat wordt bebouwd dat de snelheid van het verkeer zal
afnemen. Wat is u mening daarover?

Algemene vragen
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