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Uitnodiging

Donderdag 26 april
Inloopbijeenkomst ‘Verkeer en meer’
De gemeente Delfzijl nodigt u uit om op donderdag 26 april aanstaande, om 

19.30 uur een inloopbijeenkomst en een presentatie bij te wonen over het 

project ‘Meedhuizen: Verkeer en meer…’.

De bijeenkomst wordt gehouden in de zaal van café Lanting, Hoofdstraat 27 

in Meedhuizen. Voor het project is een aantal aanleidingen, waaronder:

• uw verkeersplan, gericht op het veiliger maken van het dorp; 

• een opgave voor beheer en onderhoud in het dorp aan onder andere de 

riolering en de openbare verlichting, groen en wegen;

• een woonvisie, waarin ook de wensen van inwoners van Meedhuizen zijn 

vastgelegd.

Uitnodiging “Nog even en dan is het zo ver: de eerste “schop” 
gaat de grond in.”, dit schreven we op onze 
uitnodiging voor de starthandeling dit voorjaar. 
Vanaf 2018 hebben we; gemeente, dorp, 
architecten, ontwerpers, aannemers en vele 
anderen, samen hard gewerkt en het resultaat 
van dit harde werk mag er zijn.

De werkzaamheden aan het project “Verkeer en 
meer….” zijn bijna klaar. KWS is aan het afronden, 
opruimen en zich aan het voorbereiden op 
de volgende mooie klus: de aanpak van het 
dorpsplein in Meedhuizen. 

Op 9 mei 2018 is het officiële startsein 
gegeven door de wethouder Jan Menninga 
van de gemeente Delfzijl en op 20 december 
aanstaande ronden wij ook weer samen af, 
samen ook met wethouder Jan Menninga. 
Vanaf 16.00 uur bent u welkom in Dorpsherberg 
Lanting in Meedhuizen.

We staan dan samen stil bij het werk dat 
we ook vooral samen met u als inwoner of 
belanghebbende in het dorp, hebben verzet. 
Na de officiële openingshandeling door de 
wethouder, is er nog een drankje en een 
hapje, waarna wij, als projectteam, het dorp 
Meedhuizen weer zullen verlaten, terugkijkend 
op een mooie periode met een prachtig 
resultaat.

Uitnodiging afronding werkzaamheden Meedhuizen - 20/12/19 
“Meedhuizen: verkeer en meer…” 

Wanneer
20 december 2019
16.00 – 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)

Waar
Dorpsherberg Lanting, 
Hoofdstraat 27 in Meedhuizen

Vragen of meer weten?
Heeft u nog een vraag neem dan contact op 
met Rients Turkstra, r.turkstra@delfzijl.nl of 
06 11 22 52 33 of met Yvonne Arnst, 
y.arnst@delfzijl.nl of 60 48 76 50 84.

We hopen u 20 december  te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

Rients Turkstra, 
Projectleider Delfzijl
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Uitnodiging De projectgroep Meedhuizen Verkeer en Meer 
nodigt u uit om op donderdag 18 oktober 
aanstaande samen het schetsontwerp voor de 
nieuwe inrichting van Meedhuizen te bespreken. 
Dit schetsontwerp is gemaakt op basis van 
de wensen en eisen van de gemeente, de 
inwoners en andere belanghebbenden. Het 
schetsontwerp is  met de ontwerpwerkgroep 
voorbereid. 

Mathijs Dijkstra, landschapsarchitect geeft die 
avond eerst een toelichting op het schets
ontwerp. Hij laat de verschillende mogelijkheden 
voor het ontwerp zien. Na deze toelichting kunt 
u de plannen nader bestuderen op de panelen, 
die in de zaal worden gezet. U krijgt tevens een 
groene en rode sticker om uw voorkeur (en 
afkeur) voor één van de oplossingen duidelijk 
te maken. De projectgroepleden staan bij de 
panelen om uw vragen te beantwoorden en 
opmerkingen te noteren.

Doel van de avond is te horen of we op de 
goede weg zijn, of dat er nog aanvullende 
suggesties zijn. Daarna wordt het schetsontwerp 
omgezet in een voorlopig ontwerp en een 
definitief ontwerp. Voor beide ontwerpen 
komen we weer in de herberg om uw mening te 
horen. Als we uiteindelijk samen vinden dat het 
ontwerp goed genoeg is, wordt het vervolgens 
ter vaststelling aangeboden aan het college van 
burgemeester en wethouders. Daarna gaan de 
volgende fase in. De uitvoering staat nog steeds 
gepland voor 2019.

We hopen u donderdag 18 oktober de hand te 
kunnen schudden.

Met vriendelijke groeten,

Rients Turkstra, 
Projectleider Delfzijl

Programma
19.00 uur Inloop
19.30 uur Presentatie schetsontwerp door 

landschapsarchitect en gelegenheid 
tot toelichtende vragen 

20.15 uur Bekijken panelen in de zaal en 
stickeren voor en afkeur

21.30 uur Einde 

Mocht u vragen hebben over deze avond, 
neem dan contact op met Yvonne Arnst, 
communicatieadviseur van het project. Zij zorgt 
dat uw vraag wordt beantwoord. U kunt bij haar 
ook uw mailadres achter laten, zodat we u in de 
toekomst de digitale nieuwsbrief met steeds de 
laatste stand van zaken van het project, kunnen 
toesturen. Het mailadres van Yvonne is:  
yvonne@yvonnearnst.nl. 

Uitnodiging Bespreking Schetsontwerp – 18 oktober 2018 
“Meedhuizen: verkeer en meer…”
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Uitnodiging De projectgroep Meedhuizen Verkeer en Meer 
nodigt u uit om op donderdag 15 november 
aanstaande samen de volgende fase van het 
ontwerp voor de nieuwe inrichting van Meed-
huizen te bekijken. In dit voorlopige ontwerp zijn 
de opmerkingen van 18 oktober waar nodig en 
mogelijk meegenomen.

Donderdag 15 november kunt u vanaf 18.30 uur 
terecht in de dorpsherberg voor het bekijken 
van enkele panelen met daarop het voorlopig 
ontwerp. In tegenstelling tot de vorige avonden 
is er geen plenair progamma en kunt u vanaf 
18.30 uur binnenlopen. De projectgroepleden en 
de landschapsarchitecten staan klaar om vragen 
te beantwoorden en opmerkingen te noteren.

Na 15 november worden de opmerkingen 
verwerkt, waarmee het voorlopig ontwerp 
een definitief ontwerp wordt. Die laatste versie 
delen we op 13 december weer met u. En, als 
we samen vinden dat die versie goed genoeg 
is, wordt het aangeboden aan het college van 
burgemeester en wethouders.

We hopen u donderdag 15 november de hand 
te kunnen schudden.

Met vriendelijke groeten,

Rients Turkstra, 
Projectleider Delfzijl

Uitnodiging inloopbijeenkomst voorlopig ontwerp – 15/11/18 
“Meedhuizen: verkeer en meer…”

schetsidee special aan het water schetsidee parkje

Programma
18.30 uur Start inloop
21.00 uur Einde inloop

Mocht u vragen hebben over deze avond, 
neem dan contact op met Yvonne Arnst, 
communicatieadviseur van het project. Zij zorgt 
dat uw vraag wordt beantwoord. U kunt bij haar 
ook uw mailadres achter laten, zodat we u in de 
toekomst de digitale nieuwsbrief met steeds de 
laatste stand van zaken van het project kunnen 
toesturen. Het mailadres van Yvonne is:  
yvonne@yvonnearnst.nl.
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Uitnodiging Samen hebben we 13 december geproost op 
het definitief ontwerp. Het college heeft de 
stukken vastgesteld, Laos landschapsarchitecten 
heeft het stokje overgedragen aan de aannemer 
KWS. De medewerkers van KWS zijn druk aan het 
tekenen en rekenen geweest in de afgelopen 
maanden. Het uitvoeringsontwerp en de 
fasering zijn klaar om op 13 februari met u te 
delen. In het uitvoeringsontwerp zijn de “ont-
werppuntjes op de i” gezet. Zo is het parkeren 
nabij de boerderij aan de hoofdstraat, op verzoek 
van alle aanwonenden, omgedraaid en heeft 
de Kerkstraat een zelfde uitstraling gekregen als 
de Essenlaan. Verder is het defintief ontwerp op 
detail uitgewerkt waardoor technische details 

zichtbaar worden. In de fasering kunt u de 13e 
ook zien wanneer we waar aan het werk gaan.

Programma
Tussen 17.30 en 20.00 uur bent u uitgenodigd 
om de tekeningen te bekijken. De bouwteamle-
den zijn aanwezig in het café en de tekeningen 
en de fasering liggen op tafel. Eventuele vragen 
en opmerkingen kunt u direct bespreken met 
een van de bouwteamleden. Om 20.00 uur rollen 
we de tekeningen weer op en is de inloopavond 
ten einde.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact 
op met Yvonne Arnst, communicatieadviseur 

Uitvoeringsontwerp:  
nog één keer samen kijken - 13 februari

van het project. Zij zorgt dat uw vraag wordt 
beantwoord. U kunt bij haar ook uw mailadres 
achter laten, zodat we u in de toekomst de 
digitale nieuwsbrief met steeds de laatste stand 
van zaken van het project kunnen toesturen. Het 
mailadres van Yvonne is: yvonne@yvonnearnst.nl. 

We hopen u 13 februari te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

Rients Turkstra, 
Projectleider Delfzijl
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Uitnodiging De gemeente Delfzijl nodigt u uit om op 
dinsdag 19 juni aanstaande samen met ons aan 
de slag te gaan voor de toekomst van dit mooie 
dorp. Mathijs Dijkstra, landschapsarchitect, 
leidt de avond. We beginnen met een kort 
welkomst woord door wethouder Menninga, 
waarna Mathijs Dijkstra uitlegt hoe we samen 
aan het werk gaan. In kleine groepen wordt 
gesproken over de gezamenlijke doelen en 
mogelijke tegenstellingen aan de hand van een 
dorpsplattegrond. Daarna gaan we het dorp in 
om de belangrijkste plekken te markeren. We 
sluiten daarna weer samen af in de herberg.

Ons doel van de avond is een nog duidelijker 
beeld te krijgen van hoe u het dorp gebruikt, 
ervaart en waardeert. Wat doet u in het dorp. 
Wat is daarbij heel goed geregeld en wat 
zou beter kunnen. We gaan dus verder met 
de opmerkingen en ideeën, die tijdens de 
inloopavond van 26 april zijn gedaan en met de 

uitkomsten van de project start up van 9 mei. 
Bij deze project start up waren de betrokken 
organisaties uitgenodigd en was het dorp 
vertegenwoordigd door Dorpsbelangen.

Tijdens de droomavond stellen we ook de 
werkgroep Ontwerp samen. U kunt aangeven 
of u wilt meedoen aan deze werkgroep. Het 
verkeersplan, de woonvisie en de opgave voor 
beheer en onderhoud in het dorp blijven basis 
voor het project.

De droomavond wordt gehouden in de zaal van 
café Lanting, Hoofdstraat 27 in Meedhuizen. 

Mocht u vragen hebben over deze avond, 
neem dan contact op met Yvonne Arnst, 
communicatieadviseur van het project. Zij zorgt 
dat uw vraag wordt beantwoord. U kunt bij haar 
ook uw mailadres achter laten, zodat we u in de 
toekomst de digitale nieuwsbrief met steeds de 

laatste stand van zaken van het project, kunnen 
toesturen. Het mailadres van Yvonne is:  
y.arnst@delfzijl.nl. 

We hopen u dinsdag 19 juni de hand te kunnen 
schudden.

Met vriendelijke groeten,

Rients Turkstra, 
Projectleider Delfzijl

Programma
18.45 uur Inloop
19.00 uur Woord van welkom door wethouder 

Menninga
19.05 uur Inleiding door landschapsarchitect
19.20 uur Werksessie
20.30 uur Wandeling
22.00 uur Afsluiting in de herberg

Uitnodiging droomavond – 19 juni 2018 
“Meedhuizen: verkeer en meer…”
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