Uitnodiging Open Dag
Nieuw Oud Oost
Zaterdag 11 september | Van 11.00 tot 14.00 uur
Netwerkcentrum De Klomp (Insulindestraat 27)

Stedenbouwkundig
plan Nieuw Oud Oost

Kom naar de open dag op 11 september en bekijk de plannen!
Beste bewoner,

Eindelijk is het zover, we kunnen de

Netwerkcentrum De Klomp een open

Samen met u als bewoner uit de wijk,

plannen aan u presenteren! Ik nodig u

huis met verschillende organisaties

verschillende organisaties en ondernemers

daarom namens alle betrokkenen uit voor

die er actief zijn, geeft Stichting

maakten we afgelopen twee jaar

een open dag op zaterdag 11 september

058 Samen Sterk demonstraties

plannen voor de plek van het huidige

bij Netwerkcentrum De Klomp. Tussen

en organiseert Cambuur Verbindt

Cambuurstadion, de velden erachter en

11.00 en 14.00 uur presenteren wij de

voetbal clinics met jeugdtrainers.

het Cambuurplein. Dankzij uw waardevolle

plannen voor Nieuw Oud Oost. U kunt

Ook is er een springkussen.

reacties werden de plannen steeds beter

meepraten over de invulling van de

en mooier. In de afgelopen zomerweken

groenstructuur. Denk aan onderwerpen

Het belooft een mooie dag te worden.

werkten we de plannen verder uit met een

zoals klimaatadaptatie, mobiliteit,

Zie ik u daar? Samen werken we verder

stedenbouwkundig bureau en deskundigen.

biodiversiteit en sport & bewegen.

aan een nieuwe (Cam)buurt!

van organisaties, ondernemers en

Tijdens de Open Dag van Nieuw Oud Oost

Hein de Haan,

bewoners uit de buurt hebben we

presenteren ook de wijkorganisaties uit de

Wethouder Gebieds

daarin telkens verwerkt.

buurt zich. Zo heeft onder andere

ontwikkeling en Wonen.

De reacties van de klankbordgroep
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Hoe verder?
We hebben met elkaar al heel veel stappen

Eind 2021 en begin 2022

gezet: met het DNA en verhalen uit de

De gemeenteraad bespreekt het

buurt maakten we drie toekomstplannen.

stedenbouwkundig plan. U bent stap

Elk met een eigen uitstraling. Daaruit

voor stap betrokken bij het maken

kwamen bouwstenen die we gebruikten

van de plannen. Maar u kunt altijd

voor één plan. Deze werkten we verder uit

nog uw mening aan de gemeenteraad

en een klankbordgroep van ondernemers,

meegeven in een open podium, voordat

organisaties en bewoners uit de wijk

de gemeenteraad een besluit neemt

dacht mee.

over het stedenbouwkundig plan.

Najaar en winter 2021

Na het vaststellen van het

We verwerken de opmerkingen en

stedenbouwkundig plan wordt een

ideeën die zijn opgehaald tijdens de

inrichtingsplan gemaakt en begint

informatiemarkt. Het stedenbouwkundig

de ruimtelijke procedure, zoals dat

bureau DAAD verwerkt dit allemaal in

heet. Daarin passen we bijvoorbeeld

één stedenbouwkundig plan. Daarvoor

het bestemmingsplan aan.

maken ze een overzichtelijk boekje.

Gezondheids
check
• Bent u verkouden, hoest u,
heeft u verhoging/koorts,
bent u benauwd/kortademig
of kunt u plotseling niet goed
proeven of ruiken?
• Heeft u een huisgenoot
met deze klachten?
• Is bij u corona vastgesteld of heeft
u een huisgenoot met corona?
• Bent u in quarantaine?
Blijf dan thuis en bekijk
de plannen tot nu toe op
www.nieuwoudoost.nl.

Opening
van de buurt
kamer!
Vindt u het leuk om (nieuwe)
mensen te ontmoeten? Of wilt
u graag vrijwilligerswerk doen?
Netwerkcentrum Leeuwarden
De Klomp is één van de nieuwe
buurt- en dorpskamers. Dit is

Project Nieuw
Oud Oost
De gemeente maakt samen met
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
Wilt u meer weten over het project
en wat er al is gebeurd? Kijk op
www.nieuwoudoost.nl.

Heeft u vragen, of wilt u
deze nieuwsbrief digitaal
ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar
nieuwoudoost@leeuwarden.nl.

de plek waar u terecht kunt
voor gezelligheid en activiteiten.
Kom kijken op 11 september en
maak kennis. Heeft u een hulpvraag?
Dan kunt u ook terecht bij de buurtof dorpskamer. Sociaal werkers
van Amaryllis en vrijwilligers van

Houd afstand

het Buurtservicepunt staan voor

Desinfecteer bij binnenkomst uw
handen en houd altijd 1,5 meter
afstand tot elkaar.

u klaar. Kijk voor meer informatie
op www.lwdvoorelkaar.nl/

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

buurtendorpskamers.

Aan de open dag werken onder andere mee:
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