Notulen vergadering Dorpsbelangen (DM) en Bureau Meerstad (BM)
12 mei 2022
Mededelingen
• Hoogste punt Superhub is vrijdag 13 juni. DM is aanwezig. Met een
aantal kinderen. Er worden foto’s gemaakt. Graag laten weten als de
kinderen niet op de foto mogen
• Op 9 juni is een of ciële handeling bij de onderdoorgang
Middelberterweg door de wethouder. Direct omwonenden worden
hiervoor uitgenodigd
• Vrijdag 13 mei t/m zondag 15 mei staat BM op de Nieuwbouw XL
beurs in Martiniplaza. Daar is onder andere aandacht voor de
nieuwe 33 eilandkavels (Staglanden) die in De Zeilen in de verkoop
gaan. Daarvoor organiseert BM een kavelkijkdag op zaterdag 9 juli
van 10.00 – 15.00 uur
• BM is in gesprek met de eigenaren van de waterwoningen in
Tersluis. Over o.a. inrichting rondom bergingen en de plek van de
containers
• DM verteld dat de Meerstad vlag massaal wordt besteld. Volgende
week komen de vlaggen binnen en krijgen de mensen ze thuis. DM
mag ook reclame maken voor de vlaggen in het informatiecentrum
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Actualisatie Masterplan 1.1/Agenda voor de Toekomst
• Op 25 mei presenteren we het resultaat van de afgelopen periode.
Hiervoor zijn alle inwoners in het plangebied uitgenodigd. Het
avondprogramma is vol, het middagprogramma bijna. We faciliteren
live online meekijken of later terugkijken. We kijken ook of we in de
week na Hemelvaart op een aantal momenten een inloopmarkt
kunnen organiseren in het informatiecentrum voor iedereen die
graag fysiek nog even langskomt
• De tweede sessie jongeren met jongeren is geweest. Met de
jongeren is afgesproken dat er en werkgroep komt voor de
uitwerking van een eerste jongerenplek in Meerstad. Martine Kip
gaat hierin meedraaien
• West8 en BM stellen nu de teksten voor de Agenda voor de
Toekomst op. Het wordt een mooi boek met kaarten inspiratie en het
wensbeeld. Dat is de kaart waarop de hoofdlijnen van de
ontwikkelingen in plangebied Meerstad staan. BM presenteert de
25e mei het resultaat van het participatie- en ontwerptraject. Met
daarbij twee voorbehouden: 1) de stukken moeten nog worden
vastgesteld door colleges en raden van Groningen en MiddenGroningen en 2) beeld is onder voorbehoud van nanciële en
technische haalbaarheid en grondposities
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DM geeft aan dat een grote wens van Meerstadjers is het strandje
bij Meeroevers ook in de toekomst te behouden. Dit punt is bij BM
bekend. In de Agenda voor de Toekomst komt te staan dat deze plek
een verblijfsgebied aan het meer blijft voor iedereen. Het kan er wel
iets anders uit komen te zien dan nu het geval is, want het soort
verblijfsgebied moet nog worden bepaald. Het ontwerp ervoor volgt
bij de uitwerking waar DM en inwoners bij worden betrokken
Op maandag 16 mei is een inloop voor de leden van de
klankbordgroep Meerstad om mee te kijken met de concept
wensbeeldkaart
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Voorzieningen
• DM vertelt dat er veel commentaar is op de nieuwe situatie bij de
Borgbrug. Er doen zich onveilige situaties voor. Er staat
verkeersregelaar bij maar die lijkt niet altijd alert. BM geeft dit
signaal door aan meldpunt. DM doet de suggestie voor een tijdelijk
stoplicht. Er etsen ook vaak mensen vanuit vossenburglaan op de
weg/rotonde. Ook dat is gevaarlijk. BM geeft aan dat
omleidingsroutes duidelijk staan aangegeven, maar dat etsers wel
eens de korste route zoeken.
• DM is bezig met een dorpsapp voor informatie over het reilen en
zeilen in Meerstad
• De Superhub gaat – als alles volgens planning verloopt - in oktober
open. Iets later dan geplan
• Informatie borden bij entree Meerstad. BM: wegens ziekte duurt het
wat langer. Misschien een idee om nabij/in Superhub straks ook
ruimte te maken voor digitale schermen voor info en evenementen
• De warenmarkt is technisch mogelijk, omdat benodigde
voorzieningen in plein worden aangebracht. Er is grote behoefte aan
in Meerstad vertelt DM. Op het plein kan het nog niet vanwege
bouwverkeer. Er is wel interesse, ook vanuit marktwezen. Maar een
markt is niet eerder te verwachten dan dat alle
bouwwerkzaamheden in het gebied zijn afgerond

?


.


fi

M


.


.


 


.


d


.


.


fi

Evenementen
• Het maisdoolhof gaat waarschijnlijk eind juli open
• Ook het vlottendorp komt eraan. Met sponsoring van B
• Watersportweekend zit in de planning, inclusief optimist on tour. BM
geeft aan DB in communicatie aandacht te hebben voor jongeren.
Die bleken vaak niet te weten dat dit weekend er is. Posters achter
de ramen is een idee van DM
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Meer-run: voor dit jaar is het voor BM niet realiseerbaar. Mogelijk
volgend jaar en dan samen kijken naar nanciële haalbaarheid &
uitvoerbaarheid
Dorpsfeest in september. Rond die tijd start BM ook de verkoop met
Staglanden in de Zeilen. Het informatiecentrum gaat mede daarom
op zondag 11 september open. We verwachten dan ook wat meer
mensen vanwege vliegerfestival
Goed nieuws over de boot van de goedheiligman. Die past in de
haven bij Tersluis.
Nieuwjaarsduik. DM gaat met Ronald overleggen of hij iets kan
betekenen
Er komt weer een zomermarkt en wintermarkt
Watersport Meerstad organiseert drijfvuildag. Dat is op 21 mei
Aanbod voor opruimacties van BM. Afval mag in overleg ook bij BM
gebracht. Als van tevoren datum wordt aangegeven, kan de sleutel
van het etsenhok een dag van tevoren worden opgehaald bij Of ce
van BM. Hier staat een grote afvalcontainer.
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