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De ALV van DM is verplaatst naar 6 april
Op 6 april heeft BM ook een bijeenkomst Waterkwaliteit, maar deze
is achteraf ook terug te kijken via de website. Vraag aan DM om de
oproep voor de komst naar de waterkwaliteit bijeenkomst te delen
Er wordt in de week van 28 maart een ansichtkaart verstuurd naar
alle inwoners van plangebied Meerstad om ze te attenderen op de
laatste kaart die is besproken in de laatste werksessie. Alle
informatie is te vinden op de website meerstad.eu/toekomst. Dit
zodat inwoners eventueel nog hun idee, vraag of opmerking in
kunnen sturen
DM in het kader van Masterplan Meerstad 1.1. een eigen enquête
rondgestuurd. De uitkomsten van deze enquête worden gedeeld
met Bureau Meerstad
Er wordt binnenkort een tweede sessie georganiseerd met de
jongeren in het kader van het Masterplan. Er is natuurlijk nog pizza
beloofd aan de jongeren, dus die belofte willen we graag nakomen.
BM deelt in die sessie de uitkomsten van de enquête die onder
jongeren is gehouden. De uitkomsten worden ook gedeeld via de
website meerstad.eu/toekomst. BM is nog aan het kijk en naar hoe
we het enthousiasme van deelnemende jongeren vast kunnen
houden. Mogelijk hen 'over te dragen' aan jongerenwerkers/ DM of
Wij-team. Er zijn vast jongeren die blijvend willen meedenken over
hun woonomgeving. Zodra dat meer concreet is, laat BM het weten
aan DM. Er is vanuit DM iemand die graag wil meedenken hierover
Er is inmiddels een webpagina waar alle (toekomstige)
voorzieningen in Meerstad worden vermeld > https://
www.meerstad.eu/voorzieningenmeerstad/ Dit om inwoners van
Meerstad op de hoogte te kunnen houden van de laatste stand van
zaken
BM is aan het onderzoeken of er ergens een plek kan worden
gemaakt voor tijdelijke kinderopvang. Er hebben zich een aantal
kinderopvangorganisaties bij BM aangemeld in het verleden. Die
gaan we meer informatie sturen, zodra we daar iets meer over
kunnen melden. Die informatie gaat ook langs DM, zodat ook zij het
kunnen delen met de kinderopvangorganisaties die zich bij DM
hebben gemeld. Als organisaties daarna meer willen weten, kunnen
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NOTULEN DORPSBELANGEN MEERSTAD (DM) / BUREAU
MEERSTAD (BM)
Donderdag 24 maar
Aanwezig: Linda, Sophie, Wendelin, Sandrin
Afwezig: Marja, Maartj
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ze contact opnemen met BM. Overigens kan een organisatie die in
of om Meerstad graag kinderopvang wil beginnen zelf een pand
aankopen in (de buurt van) Meerstad om daar iets te starten.
Daarvoor hoeft niet gewacht te worden op het initiatief van BM. Dat
is de weg die sowieso (altijd) bewandeld kan worden.
Binnenkort is er een bijeenkomst als de SuperHub zijn hoogste punt
gaat bereiken. De Hub is nu volop in aanbouw. Zodra de datum
bekend is, wordt DM ook uitgenodigd
Het mais om een doolhof in te kunnen maken, wordt opgestart. Dat
betekent dit jaar weer een Meerstad Maisdoolhof. Als de weergoden
ons gunstig gezind zijn, gaat het seizoen in juni van start
BM en DM trekken samen op in het watersportweekend in juni om
samen voor jong en oud een mooi watersportweekend neer te
zetten. BM organiseert in dit weekend Optimist on Tour voor de
scholen (waarschijnlijk op donderdag en vrijdag) en DM organiseert
zaterdag en zondag. Uiteraard in onderling overleg en mogelijk
gedeelde vergunningsaanvraag
1 april start het vaarseizoen. Boten aan openbare steigers moeten
worden geregistreerd bij Bureau Meerstad. Meer informatie is te
vinden via: https://www.meerstad.eu/recreatie/het-woldmeer/
Bij de speeltuin bij de moestuin wordt veel afval op de grond
gegooid. Is er al iets te melden over de komst van vuilnisbakken? Er
wordt op dit moment door de gemeente Groningen een
inventarisatie gedaan naar waar vuilnisbakken worden geplaatst in
Meerstad. Dat zal bij de grotere voorzieningen (zoals deze
speeltuin) gedaan worden. Afhankelijk van planning en levertijd
worden de vuilnisbakken geplaatst. Wanneer en waar exact is op dit
moment nog niet duidelijk.
DM is bezig met de sinterklaasoptocht van dit jaar ivm vergunning.
Liggen de geplande extra steigers in Tersluis straks in de weg om
sinterklaas per boot te laten aankomen aldaar? Het is een boot
tussen 8 en 10 meter. BM vraag het intern na
Het is jammer dat de Meer-Run niet meer wordt georganiseerd. BM
gaat intern overleggen of het als BM nog wordt opgepakt. Wel is de
wens vanuit BM om – als het wordt gedaan – het breed op te
pakken en bijvoorbeeld ook Harkstede, Middelbert en Engelbert te
betrekken. BM komt erop terug
Op 9 april organiseert Meerkracht weer Lente-kriebels > samen je
buurt schoonhouden. BM deelt het bericht van Meerkracht op hun
socials
Wat is de status van de informatieborden? BM doet navraag bij de
gemeente om te kijken naar de (on)mogelijkheden.

