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We hebben de eerste online werksessies georganiseerd. Deze zijn
succesvol verlopen. Jammer dat het online moest, maar uiteindelijk
vond ruim 90% deze werkvorm voor herhaling vatbaar. Alle
resultaten van de eerste werksessies zijn online terug te vinden via
meerstad.eu/toekomst
Er is een vergadering van de Klankbordgroep geweest, hiervan zijn
notulen gemaakt en inmiddels verstuurd. Als er nog vragen over zijn,
laat het ons weten
Vraag of Dorpsbelangen mee wil helpen in het bij elkaar brengen
van jongeren voor de pizza sessie die we graag willen organiseren
rondom Masterplan Meerstad 1.1. De oproep staat op de homepage
van meerstad.eu/toekomst. Medewerking is toegezegd en we
trekken hierin graag samen op. Dit om een mooie afspiegeling te
krijgen van jongeren in het totale plangebied. Mogelijk dat Martine
Kip hier ook nog iets in kan betekenen + de scholen. Het is jn als er
in ieder geval een ontmoetingsplek voor jongeren kan komen
Rob Reijngoud wees Dorpsbelangen op Grunopark en hoe die in de
plannen van Meerstad 1.1. is opgetekend. We hebben als Bureau
Meerstad contact met Swieter. Hij kent de plannen van Meerstad
1.1
Dorpsbelangen heeft de brief gezien van de Meeroeversschool. Als
betrokken ouders zijn ze er op zijn zachtst gezegd niet blij mee dat
de school pas in 2025 wordt gerealiseerd zoals het nu lijkt. Waarom
is het uitgesteld? Mensen stappen al over naar andere scholen.
Mogelijk gaan ze een actiecomité oprichten om te protesteren tegen
deze gang van zaken. Wel jn om Bureau Meerstad te laten weten
welke stappen worden genomen.
In navolging op het vorige punt: wat is de status van het
gezondheidscentrum? Dat gaat BM navragen
Komt er op het strand in Tersluis ook een toiletvoorziening?
Sandrina heeft met Ronald gesproken. Hij is voornemens om in
zomer 2022 een uitgifte kiosk op het strand neer te zetten. De
opmerking van de toiletten neemt Sandrina mee
De lantaarnpalen bij het StrandHuis staan nog steeds niet aan.
Sandrina informeert ernaar. UPDATE; er gaat iemand naar kijken,
om er mogelijk voor te zorgen dat ze op korte termijn branden. Had
te maken met wat technische mankementen
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Vergadering Dorpsbelangen Meersta
Donderdag 23 decembe
Aanwezig: Wendelin, Marja, Linda, Sandrina, Maartj
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Maartje merkt op dat het mooi is dat belangenverenigingen zo
verenigd/samen kerstpakketten voor de vluchtelingen hebben
ingezameld
Wendelin: er zijn digiborden van de gemeente aan de parkweg
richting stadspark. Kan dat ook iets zijn voor Meerstad? Maartje
zoekt het uit
Hoe staat het met de vorderingen rondom de eilandkoppen van
Tersluis? We zijn in gesprek met de omwonenden en verwerken de
opmerkingen die de bewoners hebben gemaakt in de nieuwe
ontwerpen. De lijnen staan daarvoor open naar de bewoners. Er is
een WOB verzoek binnengekomen en die dat gaan we als BM
uiteraard beantwoorden
Hoe staat het met de inhoud van de SuperHub? Sandrina vraagt het
na bij Maripaan (de verhuurder van de SuperHub). We weten de
laatste status daarvan niet. Komen we op terug

.
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