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Vanaf de lente van 2018 hebben we samen 
nagedacht wat het project Meedhuizen “Verkeer 
en Meer”  zou moeten inhouden. We zijn: inwo-
ners, ambtenaren, architecten, dorpsbelangen, 
ontwerpers, aannemers en nog vele anderen. Via 
droomavonden, ontwerpsessies en een bouw-
team “plus”, zijn we tot een definitief ontwerp 
gekomen. Momenteel zetten we de laatste 
puntjes op de i voor de uitvoeringstekeningen. 

Het was een intensief en vooral een mooi traject, 
waar we samen hard aan hebben gewerkt. 
Het resultaat staat nu nog alleen op papier en 
in digitale bitjes in the cloud. Als het een beetje 
meezit, dan wordt in april de eerste schep in de 
grond gezet en start de uitvoering buiten. 

Gedurende het hele traject hebben we iedereen 
op de hoogte gehouden met nieuwsbrieven 
en in persoonlijk contacten. We hebben het 
ontwerp getrechterd en hier en daar is wat 
verschoven. Omdat we er zeker van willen zijn 
dat iedereen op de hoogte kan zijn van de 
laatste stand van zaken, hebben we de speciale 
uitgave van onze nieuwsbrief gemaakt, die u nu 
voor u heeft. 

Weetjes
Een paar weetjes over het project:

 & Minstens het halve dorp heeft actief 
meegedacht over het ontwerp.

 & LAOS Landschapsarchitecten heeft het 
ontwerp geleid en blijft tijdens de uitvoering 
aan tafel om de principes uit het ontwerp te 
bewaken. 

 & KWS heeft vanaf het begin aan tafel gezeten 

om de technische uitvoerbaarheid te toetsen. 
Zij mogen dan ook als eerste een prijs 
indienen voor de uitvoering van het project. 
Als we daar uit komen, dan zal KWS het werk 
uitvoeren.

 & De herberg lift gelijk mee door het dorpsplein 
op eigen kosten aan te pakken

 & We werken nog steeds op schema en, zoals 
het er nu uitziet, beginnen we in april 2019 
met de uitvoering en zijn we eind van dit jaar 
helemaal klaar.

 & We werken aan de verharding, de riolering, 
het groen en de openbare verlichting

 & In het bouwteam zitten twee dorpsbewoners, 
die gelijkwaardig meedraaien.

 & Ook de jeugd van Meedhuizen denkt mee, en 
wij denken mee met de jeugd 

 & Er staan nog een paar puntjes open, die we 
gedurende het project verder invullen. Dit zijn 
de details van het groen en het zitmeubilair.

Vernieuwend en trots
Volgens alle mensen die bij dit project betrokken 
zijn, zijn we zeer vernieuwend bezig. Dat is mooi 
en daar zijn we ook best wel trots op. Een paar 
voorbeelden van de vernieuwende werkwijze:

 & Vanaf het begin zitten er twee bewoners, 

Meedhuizen: verkeer en zo veel meer
namens Dorpsbelangen,  
volwaardig in het bouwteam.

 & We werken met een vast budget waar binnen 
geschoven mag.

 & De aannemer zat al aan tafel, voordat we de 
eerste ontwerpstreep op papier hadden staan.

 & De architect blijft ook tijdens  
de uitvoering aan tafel zitten en meewerken. 

 & We werken vooral vanuit doelen, in plaats van 
vanuit standaard oplossingen. 

Tegelijkertijd geven inwoners juist aan dat ze 
alles “heel gewoon” vinden. De manier waar op 
we dit aanpakken is normaal, is zoals we “het 
thuis ook zouden doen”. En als je dan ‘s avonds 
naar huis rijdt en nog eens over die uitspraak 
nadenkt, dan kom je er achter dat dat het 
mooiste compliment is wat we tot op heden 
hebben gekregen. 

Meer weten?
Ben  benieuwd naar de laatste ontwerptekenin-
gen en naar de nieuwsbrieven? Deze staan alle 
op de website van Dorpsbelangen Meedhuizen 
dorpsbelangenmeedhuizen.nl. 
Wil je meer weten over het project of heb je 
nog een slimme tip? Neem dan contact op met 
Rients Turkstra.


