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Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: maandag 11 juli 2022 09:45
Aan: Wolbert Meijer
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Agenderingsverzoek"
Bijlagen: ingevuld_formulier.xml

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

 
 

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: zondag 10 juli 2022 21:35 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek" 
 
Referentie: GRO165748135654  

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Portefeuillehouder(s): Wethouder van Niejenhuis 

Contactambtenaar: Marieke Eillert 

Onderwerp (max. 10 
woorden) 

Werkbezoek aan plangebied Meerstad 

Doel van de agendering Beeldvorming 

Aanleiding (max. 100 
woorden) 

Ieder jaar brengt de gemeenteraad een bezoek aan het 
plangebied Meerstad om goed op de hoogte te blijven van 
actuele ontwikkelingen. Dit jaar staat in het teken van de 
actualisatie van het masterplan Meerstad: de Agenda voor de 
Toekomst en het bijbehorende wensbeeld. Graag laten we de 
nieuw te ontwikkelen gebieden en toekomstplannen aan u zien. 
We lichten ook de vervolgstappen toe en staan stil bij de 
samenwerking met de gemeente Midden-Groningen. Er wordt 
ook op dit moment volop gebouwd in Meerstad, vooral in de 
wijken Groenewei en de Zeilen. We brengen een bezoek diverse 
werkzaamheden zoals de aanleg van de Meerstadlaan, het 
moutainbike skillspark en de bouwlocatie van de Superhub. 

Bespreekpunten (alleen in 
geval van meningsvorming, 
max. 200 woorden) 

Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het college) 
gewenst t.a.v. de volgende punten: 

Voorgestelde wijze van 
bespreking / invulling van de 
bijeenkomst (max. 50 
woorden) 

We ontvangen de raadsleden graag voor een lunch in het 
informatiecentrum in Meerstad. We staan daar stil bij verleden, 
heden en toekomst. We lichten de Agenda voor de Toekomst 
toe. Daarna stappen we op de fiets voor een tocht door het 
plangebied. Onderweg zijn diverse stops ingepland. 

Benodigde tijd (naar 
verwachting) 

2 uur 

Gewenst / voorzien vervolg De gemeenteraad ontvangt begin september de Agenda voor 
de Toekomst van het college van B&W en zal deze naar 
verwachting in oktober behandelen. 
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Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Uiterste datum van 
agendering 

21-09-2022 

Vanwege (...) Om de informatie uit het werkbezoek desgewenst te kunnen 
betrekken bij de behandeling van de Agenda voor de Toekomst 
in de raad. 

 


