Nieuwsbrief project
Nieuw Oud Oost
Het
maken van
plannen voor
Nieuw Oud
Oost gaat
door!

Het gebied voor Nieuw Oud Oost vanuit de lucht.

Het was even stil rond het project Nieuw Oud Oost. Achter de schermen is niet
stilgezeten. Wat is er de afgelopen maanden dan gebeurd? En wat gaan we
de komende maanden doen?
Via deze nieuwsbrief praten wij u graag bij.
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Het maken van plannen voor
Nieuw Oud Oost gaat door
De Stadion Ontwikkeling Cambuur bv (SOC)

goede afwikkeling van de gemaakte afspraken te komen.

heeft als initiatiefnemer en ontwikkelaar bij de

De betrokken lokale partijen, SC Cambuur, Bouwgroep

gemeente aangegeven dat de businesscase voor de

Dijkstra Draisma, WTC, Van Wijnen, ROC Friese Poort en

gebiedsontwikkeling WTC Cambuur niet haalbaar is.

gemeente Leeuwarden, onderzoeken de komende periode

Dat betekent op zijn minst uitstel van de bouw van het

wat dit teleurstellende nieuws betekent voor de toekomst

nieuwe Cambuurstadion. Dit nieuws werd afgelopen

van de gebiedsontwikkeling en op welke wijze een doorstart

woensdag bekend. U heeft het vast gehoord of gelezen.

eventueel mogelijk is. Hier zetten zij zich onverminderd voor
in. Of dat lukt is afhankelijk van vele factoren; het is een

Alle betrokken partijen dragen de gebiedsontwikkeling bij het

complexe situatie.

WTC met een nieuw Cambuurstadion een zeer warm hart
toe. Dat laat het vele werk van de afgelopen zeven jaar zien.

Voor het project Nieuw Oud Oost betekent dit dat we
doorgaan met het maken van plannen voor een nieuwe

De SOC heeft aangegeven in overleg te willen om tot een

(Cam)buurt.

Terugblik
Ongeveer een jaar geleden zijn we

Begin 2020 was dat de input voor drie

De plannen werden voor de zomer van

gestart met het project Nieuw Oud Oost.

groepen van bewoners, ondernemers,

2020 gepresenteerd via een nieuwsbrief en

Samen met u begonnen we de reis naar

supporters en andere betrokken organisaties

de website www.nieuwoudoost. Iedereen

een nieuwe Cambuur(t)! We deelden

om eigen ideeën en plannen te maken voor

kon tijdens de zomer een reactie geven. U

verhalen over de buurt en maakten het

de toekomst van het Cambuurplein, het

heeft de plannen misschien ook wel gezien

DNA van de wijk.

voetbalstadion en de velden erachter.

op de hekken rond de voetbalvelden.
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Bouwstenen voor één plan, een puzzel
2. Stadion als inspiratie

De gemeente heeft na de zomer

De conclusie van de reacties is dat er

alle reacties verzameld. De reacties

vijf mogelijke bouwstenen zijn voor een

De voetbalgeschiedenis en het stadion

kwamen van de projectgroepen

gezamenlijk plan:

gebruiken als inspiratie voor de

zelf, van bewoners, ondernemers,
organisaties en bezoekers van het

toekomst. Door gebouwen en woningen

1. Verblijven op Cambuurplein

in de vorm van het stadion te bouwen.

Cambuurplein. Wat zijn de plussen van

Op het Cambuurplein is niet alleen

elk idee, de minnen en wat zou terug

ruimte voor parkeren. Het moet ook

moeten komen in één plan? Bekijk de

een mooie plek zijn om er te verblijven

Eigenlijk de rode draad door alle

analyse op www.nieuwoudoost.nl.

en elkaar te ontmoeten.

ideeën: Nieuw Oud Oost als een

3. Sociale cohesie
plek voor ontmoeting, en in open
verbinding met de omgeving.

4. Park
Al veel genoemd: ruimte voor groen,
klimaat en ecologie in een parkachtige
omgeving. Ook ruimte voor collectieve
tuinen en sport. Het bestaande
en omliggende groen kunnen
we betrekken.

5. Bouwprogramma
Verschillende typen woningen met
appartementen en zogenoemde
grondgebonden woningen. Aan het
park, om een gezamenlijke binnentuin,
boven winkels en aan het ‘stadion’.

Ruimte voor wonen in een parkachtige
omgeving op de velden achter het stadion.

De gemeente gaat met deze
bouwstenen de komende tijd eerst
puzzelen. Hoe passen deze bij elkaar?
En wat moeten we nog onderzoeken?
De deelnemers van de drie teams die
de verschillende plannen maakten
denken hierin mee.

Winkelen op het Cambuurplein,
zicht vanuit de sportschool.
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Hoe verder?

Project Nieuw
Oud Oost

Een nieuwe planning

De gemeente maakt samen met
buurtbewoners, wijkpanels,

In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat we aan het einde van 2020 een

ondernemers, supporters,

stedenbouwkundig plan klaar willen hebben. Dat is te snel, want we willen een goed plan

woningcorporaties, Cambuur

voor Nieuw Oud Oost samen met bewoners en goede afspraken met partijen die meedoen.

(Verbindt) en de eigenaar van
het huidige voetbalstadion

Hieronder ziet u een nieuwe planning:

Leyten plannen voor het
Cambuurplein, het huidige

•	
Tot december 2020:

voetbalstadion en de velden

Puzzelen met bouwstenen.
De gemeente gaat met de mogelijke bouwstenen puzzelen. Hoe past alles bij elkaar?

erachter. Dat doen we in het

En wat moeten we verder uitzoeken of onderzoeken?

project Nieuw Oud Oost, samen
naar een nieuwe (Cam)buurt!

•

Begin 2021:
Het college van burgemeester en wethouders bespreekt de analyse van reacties

Meer informatie en vragen

uit de omgeving en de legpuzzel van bouwstenen voor één plan.

Wilt u meer weten over het

Deze puzzel presenteren wij aan u tijdens een (digitale) informatiebijeenkomst.

project? Kijk op nieuwoudoost.nl.

U krijgt alle ruimte om te reageren en vragen te stellen. In het begin van 2021 ontvangt
u een uitnodiging voor de bijeenkomst. De gemeenteraad bespreekt de puzzel met

Heeft u vragen, of wilt u

bouwstenen ook en kan een reactie geven op het model (zogenoemde wensen en

deze nieuwsbrief digitaal

bedenkingen).
•

ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar

Tot zomer 2021:

nieuwoudoost@leeuwarden.nl.

Stedenbouwkundig vlekkenplan.
De wensen en bedenken zijn weer input voor het maken van een stedenbouwkundig
vlekkenplan. Wat komt ongeveer op welke plek in het gebied? Hoeveel woningen
moeten er bijvoorbeeld komen? En welke afspraken maken we met partners die mee
gaan doen in het project?
•

Tot einde 2021:
Stedenbouwkundigplan en inrichtingsplan.
We gaan steeds meer naar details in het maken van een stedenbouwkundig plan en
inrichtingsplan. Ook kijken we naar welstandseisen en maken we een begin met een
bestemmingsplan.

We willen deze stappen weer samen met u zetten. Hoe? Daar komen we per stap bij u op terug.

Nieuw Oud Oost, samen
naar een nieuwe (Cam)buurt!
www.nieuwoudoost.nl

Gemeente Leeuwarden / Project Nieuw Oud Oost / November 2020

