Invalshoeken Meerstad Masterplan 1.1. - Werksessie Lageland – 14 december 2021
Op 14 en 15 december 2021 zijn tijdens de eerste online werksessies met de deelnemers van het totale plangebied drie mogelijke invalshoeken/kaarten
besproken. Tijdens de werksessies heeft Martin Biewenga van West8 een uitgebreide toelichting gegeven op de diverse invalshoeken. Dit is opgenomen
en terug te kijken op de website meerstad.eu/toekomst. De inbreng van inwoners op de avonden hebben wij samengevat in de onderstaande PDF. Het is
aan te bevelen om de toelichting van Martin Biewenga voorafgaand aan het doornemen van deze PDF te bekijken.
We hebben ervoor gekozen om tijdens de werksessies met invalshoeken aan de slag te gaan. Dat betekent niet dat er tussen die invalshoeken een keuze
gemaakt moet worden. Het kan heel goed zijn dat onderdelen uit de verschillende invalshoeken uiteindelijk een plek krijgen in de voorkeursvariant, die
het resultaat is van het hele participatieproces. De inbreng uit de werksessies (zie verderop) draagt dan ook bij aan de ontwikkeling van de
voorkeursvariant.
In de eerste sessie ging het in het gesprek met name over de woningbouw en voorzieningen en de manier waarop deze nieuwe ontwikkeling aansluiting
kan vinden bij de bestaande dorpen en hoe ze hier de vruchten van kunnen plukken. We hebben de kaarten ook met dit doel voor ogen getekend.
Onderwerpen zoals bijvoorbeeld verkeer en groen komen in de volgende sessie aan de orde en zijn op deze kaarten grofmazig en schematisch
weergegeven. De kaarten zullen dan ook door nieuwe inzichten en inbreng doorlopend wijzigen en in de eerst volgende werksessie besproken worden.
Het goed doorgronden van de kaarten is niet eenvoudig, daarom zullen wij de tekeningen voor de volgende werksessies verrijken met meer voorbeelden
en een toelichting.
Naast inwoners praten we ook nog met verschillende groepen zoals ondernemers en natuur- en landschapsorganisaties. Alle input die we ontvangen,
gaan we combineren in de uiteindelijke voorkeursvariant. In het proces gaan we met alle partijen kijken naar de best mogelijke oplossing voor de
ontwikkeling van het totale plangebied.
Goed om te weten is dat we - om te komen tot de voorkeursvariant voor Masterplan Meerstad 1.1. – moeten rekenen en tekenen. Er moet getoetst
worden of plannen haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Daarnaast wordt er (net als in 2005) getekend in en over het totale grondgebied (los van
eigendommen). Vanwege het lopende gebiedsproces van de gemeente Groningen voor Lageland, hebben wij deze aparte PDF met opmerkingen voor
Lageland gemaakt. We hebben in de eerste sessie Lageland de bijgaande invalshoek besproken. De PDF met de opbrengst van Meerstad | Harkstede |
Scharmer is ook te vinden op de website.
Benieuwd naar de plannen van Meerstad | Middelbert | Engelbert? Op de website meerstad.eu/toekomst zijn deze te vinden en in te zien.
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VOORDELEN

Opmerkingen Lageland

- Ruimte voor natuur (zie nummer 1 op de kaart).
- Brug over het Slochterdiep (geen autoverkeer).
- Groenzone langs het Slochterdiep, beperkt recreatie.
- Bouwen op de historische locaties langs het Slochterdiep, daarmee ruimte voor groene zone.
NADELEN
- Groen zone als recreatiegebied kan aantrekkende werking hebben waardoor het te druk wordt.
- Teveel woningen in het gebied (100-300 is niet ‘weinig’).
SUGGESTIES/IDEEEN
Het proces overvalt ons, gaan we nu alles opnieuw bedenken?
We snappen dat er eventueel nieuw wordt gebouwd op plekken waar gesloopt is. Dat het programma wijzigt, snappen we ook, maar we verwachten wel dat de
gesprekspartner zeggenschap heeft.
Het gevoel hebben dat je met een volwaardig gesprekspartner spreekt, daar steek je je tijd en moeite in.
Waar komen die woning precies en hoeveel? (nummer 4 op de kaart).
Er is ooit aangegeven dat bouwen hier niet kan – geen ontsluiting, geen internetverbinding, geen voorzieningen. Hoezo kan dat nu ineens wel? (zie ster op de
kaart).
Kan er een verbinding komen met het Slochterdiep? Het meer lag er in eerdere tekening tegenaan. Woldmeer – Lageland is door verschillen in waterpeil niet
mogelijk. Wat zijn de mogelijkheden in de vorm van een sluis? (zie pijl op de kaart).
Afwateringssluis is een bottlenek. De afwateringssluis die er nu zit zorgt ervoor dat deze groenstrook niet helemaal door kan lopen.
Geen ommetje over de dijk – dit is privéterrein (zie nummer 2 op de kaart).
Eerder vanuit Slochterdiep het meer op kunnen (zie pijl op de kaart).
De groenzone moet niet dienen als recreatief gebied voor inwoners van Meerstad (zie nummer 4 op de kaart).
Groenzone langs slochterdiep zo groen mogelijk, geen voorzieningen die mensen aantrekken voor recreatie (zie nummer 4 op de kaart).
Fiets- of autoroute? – geen autoverkeer. Brug over Slochterdiep lang gekoesterde wens (zie nummer 3 op de kaart).

Heeft u zelf nog opmerkingen, ideeën of vragen over de getoonde invalshoeken? Dan horen we dat natuurlijk graag.
U kunt hiervoor terecht op onze website meerstad.eu/toekomst. Daar vindt u een formulier dat u in kunt vullen en
naar ons toe kunt sturen.
Liever via e-mail? Ook dat kan. Stuur uw opmerking, vraag of idee dan naar info@meerstad.eu
Alvast bedankt!

