
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 7 september 2022

Betreft 
O Agendering 

O na agendaverzoek
O College

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Werkbezoek plangebied Meerstad

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Marieke Eillert (bestuursadviseur), marieke.eillert@groningen.nl, 050 367 8718
Hinke Veltman (projectsecretaris bureau Meerstad),  veltman@meerstad.eu, 050 5995710

Korte samenvatting:
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 laat men 
de nieuw te ontwikkelen gebieden en toekomstplannen aan de raadsleden zien. Ook de 
vervolgstappen worden toegelicht en men staat 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. Op het programma staat een bezoek aan diverse werkzaamheden zoals de aanleg van 
de Meerstadlaan, het moutainbike skillspark en de bouwlocatie van de Superhub.

Wijze van behandeling 
Beeldvormend

Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Dit werkbezoek vindt op locatie plaats (informatiecentrum Meerstad). De Agenda voor de Toekomst 
wordt ambtelijk toegelicht, waarna er een fietstocht volgt door het plangebied. Het is dus van belang 
om  op de fiets te komen. Als dat niet lukt, graag even bericht aan de griffie, zodat er ter plekke een 
fiets geregeld kan worden.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Meerstad 

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Meerstad
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