Nieuwsbrief project
Nieuw Oud Oost

In de laatste nieuwsbrief van november 2020 informeerden wij u over de eerste
puzzel, één plan voor Nieuw Oud Oost. Er is nu een eerste versie van deze
puzzel gelegd en deze willen we graag aan u presenteren tijdens een digitale
bijeenkomst op 9 februari. U bent hierbij van harte welkom!
In deze nieuwsbrief leest u over het project en de bijeenkomst.
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Van drie plannen en reacties
naar vijf bouwstenen
In de nieuwsbrief van november 2020

2. Stadion als inspiratie

4. Park

presenteerden wij u de vijf bouwstenen

De voetbalgeschiedenis en het

Al veel genoemd: ruimte voor groen,

die we terug willen laten komen in één

stadion gebruiken als inspiratie voor

klimaat en ecologie in een parkachtige

gezamenlijk plan. Deze bouwstenen

de toekomst. Door gebouwen en

omgeving. Ook ruimte voor collectieve

komen uit de drie plannen en de reacties

woningen in de vorm van het stadion

tuinen en sport. Het bestaande en

uit de buurt daarop.

te bouwen.

omliggende groen kunnen we betrekken.
Denk bijvoorbeeld aan het Zamenhofpark.

Nog een keer in het kort:

3. Sociale cohesie

5. Bouwprogramma

Eigenlijk de rode draad door alle

1. Verblijven op Cambuurplein

ideeën: Nieuw Oud Oost als een plek

Verschillende typen woningen met

Op het Cambuurplein is niet alleen

voor ontmoeting, en in open verbinding

appartementen en zogenoemde

ruimte voor parkeren. Het moet ook een

met de omgeving. Een plek voor een

grondgebonden woningen. Aan het park,

mooie plek zijn om er te verblijven en

buurtcentrum en een open gebied naar

om een gezamenlijke binnentuin, boven

elkaar te ontmoeten.

de buurten eromheen.

winkels en aan het ‘stadion’.

Programma digitale
informatiebijeenkomst 9 februari
We kunnen nog niet
bij elkaar in één ruimte
komen. Daarom
organiseren we een digitale
bijeenkomst op dinsdag
9 februari om 19.00 uur.
De bijeenkomst duurt
ongeveer een uur tot
anderhalf uur.

Programma

Hoe doet u mee?

Wethouder Hein de Haan heet u welkom.

U hoeft zich niet aan te melden. Het

De projectleider vertelt over de stand

enige wat u nodig heeft is een computer,

van zaken. De stedenbouwkundige van

tablet of mobiele telefoon met een

de gemeente legt uit welke reacties zijn

internetverbinding.

binnengekomen, welke bouwstenen er
voor één plan zijn en presenteert het

U kunt op 9 februari vanaf

eerste model. De projectleider vertelt

18.30 uur inloggen op de website

tenslotte over de planning voor de

www.digevents.nl/nieuwoudoost.

komende maanden. U heeft alle ruimte

De bijeenkomst begint om 19.00 uur.

om te reageren en vragen te stellen via
de chat. Voorzitter Marijke Roskam zorgt
ervoor dat deze worden besproken.

U bent van harte welkom!
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Van bouwstenen naar een eerste model
De bouwstenen zijn de basis voor het verder uitwerken
van een nieuwe (Cam)buurt. Ze zijn vertaald naar
een eerste stedenbouwkundig model. Een soort
puzzel. Dit model is bedoeld om zo goed mogelijk
te onderzoeken hoe het gebied eruit kan komen
te zien. En vooral: hoe de sterke punten van de
verschillende plannen en de wensen van u als
bewoner erin terug zouden kunnen komen. Deze
puzzel moeten we met elkaar verder uitwerken.
Burgemeester en wethouders van gemeente
Leeuwarden hebben het stedenbouwkundig
model ook besproken en leggen dit model
nu voor aan u als buurtbewoner, betrokken
organisaties en aan de gemeenteraad om
er een reactie op te geven.

Het stedenbouwkundig model, een allereerste puzzel voor een gezamenlijk plan.
bebouwing

groen, klimaat & ecologie

parkeren/verkeer
Bekijk het model op
www.nieuwoudoost.n
l
en kom naar de digita
le
informatieavond op
9 februari
waarin we het model
presenteren en u hie
r vragen
over kunt stellen.

Eerste reactie van de drie projectteams
Een eerste model is in november 2020 al besproken met de drie projectteams HKB, CGCS en DAAD. In grote lijn hebben de
teams waardering voor de analyse en de vertaling naar een model. Waar vooral nog aandacht voor wordt gevraagd is het groen,
parkeren en het aantal en soort woningen. Lees meer over de reacties van de projectteams op www.nieuwoudoost.nl.
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Wethouder Hein de Haan:

‘Alleen samen maken we
een nieuwe (Cam)buurt!’
Het is een bijzondere tijd waarin we elkaar alleen digitaal kunnen ontmoeten. En toch
ontstaan er bijzondere plannen voor een uniek stukje Leeuwarden, voor Nieuw Oud Oost.
En dat is vooral dankzij uw hulp. Ook al is dat vanachter een computerscherm. Want alleen
u kunt aangeven wat het zo fijn wonen maakt rond het stadion en wat u terug wilt zien in de
nieuwe plannen. Het gaat tenslotte om uw thuis en uw leefomgeving. Ik ben dankbaar voor
uw hulp. Want alleen samen maken we een nieuwe (Cam)buurt!
Ik nodig u daarom uit om ook bij de volgende stappen met ons mee te denken. Achter de
schermen gaan we kijken hoe we dat kunnen gaan doen. Ik zie u graag op 9 februari, en
anders bij een van de volgende stappen. Tot dan!”

Volgende stappen

Project Nieuw
Oud Oost
De gemeente maakt samen met

9 februari: digitale bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst presenteert de gemeente een eerste model voor één plan.
U krijgt alle ruimte om te reageren en vragen te stellen over deze eerste puzzel.
De gemeenteraadsleden zijn erbij en zullen later ook een reactie geven op het
model (zogenoemde wensen en bedenkingen).
Tot zomer 2021: stedenbouwkundig vlekkenplan
Uw reactie en de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad 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 hoeveel parkeerplaatsen? En welke afspraken maken we met partners die
mee gaan doen in het project?

buurtbewoners, wijkpanels,
ondernemers, supporters,
woningcorporaties, Cambuur
(Verbindt) en de eigenaar van het
huidige voetbalstadion Leyten
plannen voor het Cambuurplein,
het huidige voetbalstadion en de
velden erachter. Dat doen we in het
project Nieuw Oud Oost, samen
naar een nieuwe (Cam)buurt!
Meer informatie en vragen

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.

Wilt u meer weten over het
project? Kijk op nieuwoudoost.nl.
Heeft u vragen, of wilt u
deze nieuwsbrief digitaal
ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar

Doet u mee?
We willen deze stappen weer samen met u zetten. Wilt u meedenken in de volgende stap?

nieuwoudoost@leeuwarden.nl.

Geef u alvast op via nieuwoudoost@leeuwarden.nl. Vertel dan ook wie u bent en wat uw
contactgegevens zijn.

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