Beste Meerstadjers,
Inmiddels hebben we de eerste feestdagen van het jaar weer achter ons gelaten. Als
Dorpsbelangen organiseerden we drie Paasactiviteiten: het maken en versieren van een
Palmpasenstok en de Paasspeurtocht door het dorp en op onze website. Wij hebben enorm
genoten van alle foto’s die we binnen hebben gekregen. Via onze socials konden jullie al
meegenieten en hieronder volgt ook nog een kleine selectie. De speurtocht leverde naast heel veel
speurende kinderen (en ouders
), ontzettend veel mooie tekeningen en goede inzendingen op.
Onder de juiste inzendingen mochten wij een aantal winnaars trekken en blij maken met een leuk
cadeautje. Gefeliciteerd Lise, Robin, Boris en Lotte!
Op dit moment zijn we alweer druk bezig met de voorbereiding van de volgende evenementen! En uiteraard houden wij ons met
veel meer bezig. Meer hierover lees je in deze nieuwsbrief.

Nieuws:
•
•

•

•

Eind april neemt de gemeenteraad een besluit over het geplande zonnepark, het Tennet-transformatorstation en het
Hyperloop testcentrum in Meerstad-Noord. Meer informatie is te vinden op onze website.
Nieuwe rubrieken op onze website! Interviews met ‘Bekende Meerstadjers’, afgetrapt door de huisarts en de
horecaondernemer. Ook zijn we de rubriek ‘Rondom Meerstad’ begonnen. Nu al online: 10 leuke uitjes met kinderen
in de omgeving. Binnenkort volgen ook wandel-, hardloop-, en vaarroutes rondom Meerstad.
Als alles volgens planning verloopt kunnen we vanaf april 2022 naar de supermarkt in Meerstad. We hopen binnenkort
meer informatie te kunnen geven over de exacte invulling van de Superhub (het multifunctionele gebouw in
Groenewei).
Eveneens als alles volgens planning verloopt kan met ingang van het schooljaar 2022-2023 de nieuwe (permanente)
basisschool en sportzaal in Groenewei in gebruik worden genomen.

Mededelingen uit het dorp:
Meerkracht is opgericht door een aantal enthousiaste dorpsbewoners die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben.
Meerkracht is een coöperatie met als missie "Meerstad nul op de meter". Dit proberen we te bereiken door informatie
te geven over besparen en duurzaam leven. Maar ook door collectief energie op te wekken. Begin 2021 is ons eerste
collectieve zonnedak aangesloten: echt groene energie voor en door Meerstadjers! Meer
informatie www.meerkracht.org
BioFood Meerstad: actieve Meerstadjer Arjen wil graag groente telen met mensen in Meerstad, voor mensen in
Meerstad en werkt aan zijn idee om een groentestalletje te starten met lokale biologische producten. Hij is op zoek naar
mensen die mee willen denken en doen. Wil je meer weten over dit initiatief? Stuur ons dan een e-mail zodat wij je in
contact kunnen brengen met Arjen.
IJsvereniging Meerstad: We konden eindelijk weer schaatsen op het Woldmeer. Voor IJsvereniging Meerstad was dit de
tweede keer in haar bestaan. Het was mooi om te zien dat heel veel mensen hebben genoten van het ijs en dat veel
kinderen hun eerste schaatsmeters hebben gemaakt.
Helaas mochten we door alle maatregelen omtrent Corona verder geen activiteiten op of rond het ijs organiseren. Wat
we wel konden doen was bijv. het meten van de ijsdikte op het meer. Daarnaast hebben we tussen Smienten- en
Talingeneiland op een deel van het ijs water gepompt, zodat daar een mooie gladde ijsvloer ontstond.
We hopen in de toekomst vele mooie activiteiten op natuurijs te kunnen organiseren voor iedereen. Wil je lid worden of
wil je je aanmelden als bestuurslid of vrijwilliger stuur dan een e-mail naar ijsverenigingmeerstad@gmail.com.

We zoeken nog een
enthousiaste voorzitter
voor de Eemskanaalzone.
Interesse? Mail ons!

Steun Dorpsbelangen Meerstad
Als Dorpsbelangen houden wij ons bezig met het
vergroten van de leefbaarheid in Meerstad, maar
dat kunnen wij niet alleen. Help jij ons mee?
Hoe kun je ons helpen?

Update vanuit de Gebiedscommissies
Eemskanaalzone (Driebond – Meerstad)
De werkzaamheden aan de nieuwe ontsluitingsweg
tussen de Oostelijke ringweg en de Vossenburglaan
vorderen gestaag. Als alles volgens planning verloopt
wordt deze route eind 2022 in gebruik genomen. Bureau
Meerstad werkt op dit moment aan de
ontwikkelstrategie voor de Eemskanaalzone. In het
gebied worden onder andere circa 2.100 woningen
voorzien.
Meerstad Oost: (roeibaan - Harkstede)
In dit gebied wordt op dit moment het zand gewonnen
voor de nieuwe ontsluitingsweg. Hiermee wordt ook de
uitbreiding van het meer voorbereid. Er wordt binnen de
commissie nagedacht over de invulling van sport- en
recreatiemogelijkheden op en rond het meer en
verkeersroutes (auto, fiets, wandel).
Meerstad Midden: (huidige bebouwde gebied)
In dit gebied staan de bouw van de permanente school
inclusief sportzaal en de Superhub op de planning. Er
wordt binnen de commissie nagedacht over de
oprichting van een dorpshuis, horeca en de invulling van
de buitenomgeving.

Bovenstaande commissies zijn benieuwd
naar jouw wensen en behoeften en willen
dit middels een enquête in kaart brengen.
Wil je meedenken? Meld je dan aan voor
onze Klankbordgroep door ons een e-mail
te sturen.

-

Word vrijwilliger bij één of meerdere
evenement(en)
Word lid van één van de drie
gebiedscommissies en help mee met de
uitwerking van gebiedsvisies
Word lid van onze klankbordgroep en denk
mee over de invulling van Meerstad
Word vriend van Dorpsbelangen Meerstad en
doe een vrijwillige donatie
Word sponsor en kies uit één van onze
sponsorpakketten of vraag naar de
maatwerkopties
Meer weten? Kijk op onze website voor meer
informatie of e-mail ons.

Agenda komende half jaar*:
April
Definitief besluit gemeente Groningen
zonnepark/Hyperloop Meerstad-Noord
27 april
Koningsdag; de ‘Mooiste straat bokaal’, oranje
beren speurtocht en versier-je-fiets wedstrijd
29 mei
Opschoonactie NLdoet; opknapbeurt van manage
Rigoletto (samenwerking met Meerkracht)
Juni
Alternatieve Avondvierdaagse (samenwerking met
Harkstede)
Juni
Definitief besluit gemeente Groningen woonvorm
Skaeve Huse

Onze hoofdsponsoren:

9 juni
Buitenspeelmiddag
26 en 27 juni
Watersportweekend
11 en 12 september
Klein Dorpsfeest; zeskamp en vliegerfestival

Wij willen alle sponsoren bedanken voor hun steun!

23 oktober
Garageverkoop

Kijk voor al onze sponsoren op onze website.
* uiteraard onder voorbehoud van de geldende COVID-19
regelgeving
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