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Van : Jelle Dijkstra
Datum : 21 september 
Onderwerp: Bezoek Raad gemeente Groningen aan Meerstad op woensdag 29 

september 

Aanleiding
Fijn dat we uw raad op woensdag 29 september mogen verwelkomen in Meerstad. Na 
een trage start is Meerstad sinds 2016 onverminderd populair en groeit nog altijd als 
kool. In de zomer van 2018 waren er 818 Meerstadjers, nu zijn dat er al ruim 2.400. Een 
verdrievoudiging. Die lijn zet de komende jaren door. In de nieuwe wijken Groenewei en 
De Zeilen wordt volop gebouwd en getekend aan nieuwe gevarieerde 
woningbouwprojecten. De snelle groei van het aantal inwoners en bezoekers stelt ons 
voor de uitdaging de openbare ruimte, de voorzieningen en de verkeersystemen mee te 
laten groeien, terwijl we vasthouden aan de hoge kwaliteit waar Meerstad om bekend 
staat. 
  
Een andere aandachtspunt is onze woningvoorraad op de wat langere termijn, ook als 
het gaat om diversiteit zoals het aandeel sociale huur dat we willen vergroten. Als we in 
dit tempo blijven verkopen, dan hebben we spoedig woningaanbod nodig in een van onze 
uitbreidingsgebieden: Eemskanaalzone, Grunopark/De Wierden en/of Meerstad Midden-
Oost. Op dit moment vinden voorbereidingen plaats op elk van deze gebieden.

Overigens kijken we dan ook weer naar Meerstad als geheel: hoe verhouden deze 
gebieden zich tot elkaar en tot de bestaande dorpen? En hoe houden we rekening met 
alle andere ontwikkelingen in en om Meerstad zoals de windmolens in Roodehaan, het 
zonnepark en de hyperloop in Meerstad-Noord en de uitbreiding van bedrijventerreinen 
langs de A-7. Met inachtneming van de financiële kaders uit de grondexploitatie. Deze 
vragen willen we de komende tijd beantwoorden, onder andere ook met onze nieuwe 
supervisor West8. 

We willen u graag in het kort bijpraten op woensdag 29 september. Belangrijk onderdeel 
van het programma is een fietstocht door Meerstad met diverse stops waar we u zullen 
vertellen over ons woningbouwprogramma, geplande voorzieningen, de tijdelijk school 
in Groenewei, groenstructuren, natuur inclusief bouwen, werkzaamheden en meer.

Programma bezoek
10:00 uur Ontvangst in het verkoop- en informatiecentrum

Zijlkade 2 in Meerstad
 

10:00 – 10.45 uur Toelichting op de ontwikkeling van Meerstad nu en in de toekomst

10.45 – 12.00 uur Fietstocht door Meerstad en omgeving

12.00 – 12.30 uur Lunch (vegetarisch) in het verkoop- en informatiecentrum, 
Zijlkade 2 in Meerstad
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Wij zorgen ervoor dat er Meerstad fietsen klaarstaan.
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