Uitnodiging inloopmarkt
Nieuw Oud Oost
Woensdag 2 maart | Van 18:00 tot 21:00 uur
In het Cambuurstadion

Impressie Cambuurplein met de groene loper richting het stadion. Het parkeren wordt opgesplitst in twee
velden en de doorgaande autoverbindingen worden verminderd. Er komt ruimte voor water en zitgelegenheid.

Kom naar de inloopmarkt op 2 maart en bekijk de plannen!
Beste bewoner,

We leggen het stedenbouwkundig plan

In deze nieuwsbrief leest u meer over

Tijdens de informatiemarkt in september

nu ter inzage. Dit betekent dat u officieel

deze inloopmarkt, het stedenbouwkundig

vorig jaar presenteerden ontwikkelaar

op het plan kunt reageren. Daarom

plan en hoe u erop kunt reageren.

Leyten (eigenaar van het huidige stadion)

willen wij het plan nog een keer aan u

Ook informeren wij u over de volgende

en de gemeente de voorlopige plannen voor

presenteren. Wij nodigen u daarom uit voor

stappen die we gaan nemen in dit project.

de plek van het huidige Cambuurstadion,

een inloopmarkt op woensdag 2 maart

de velden erachter en het Cambuurplein.

in het Cambuurstadion. Tussen 18:00 en

Zien wij u bij de inloopmarkt?

Met uw waardevolle reacties werkte

21:00 uur presenteren wij de plannen

Samen werken we verder aan

stedenbouwkundig bureau DAAD het

voor Nieuw Oud Oost. U kunt langskomen

een nieuwe (Cam)buurt!

stedenbouwkundig plan verder uit.

op een tijdstip dat u past. U kunt die

Ook de reacties van de klankbordgroep

avond zien hoe we samen de inrichting

Hein de Haan,

van organisaties, ondernemers en

van dit mooie stukje Leeuwarden voor

Wethouder Gebiedsontwikkeling en Wonen

bewoners uit de wijk namen zij mee.

ogen hebben en wat er sinds september
vorig jaar is veranderd.

Folkert Leijten,
Directeur Leyten
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De Klomp

Marathonpad

De Klomp

Hampie Bakkerveld

Marathonpad

Woanskip

Op basis van de reacties tijdens de
informatiemarkt en de presentatie
aan de klankbordgroep, zijn er
in het plan vooral aanpassingen
in het aantal bouwlagen van
een enkele gebouwen gedaan.
De appartementen bovenop de
Jumbo zijn nieuw in dit plan.

Cambuurplein /
2 De straatnamen op deze plattegrond

Straatnamen
(concept)
zijn conceptnamen. Een commissie

Insulindestraat

Sietse Westraveld

Insulindestraat
Hert

Hert

naamgeving legt deze nog officieel vast.
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Jan Prangeveld

Hoe verder?
In de afgelopen maanden hebben
we met elkaar mooie stappen gezet.
We verwerkten de opmerkingen en
ideeën die zijn opgehaald tijdens de
informatiemarkt. Het stedenbouwkundig
bureau DAAD verwerkte dit allemaal in
een stedenbouwkundig plan. Daarvoor
maakten ze een overzichtelijk boekje.
Maart/april 2022
Dit stedenbouwkundig plan ligt ter inzage
van 24 februari tot en met woensdag
6 april. Dit betekent dat u het plan
kan bekijken en hierop mag reageren.
Vervolgens verzamelen we alle reacties
en zetten deze in een zogenoemde
reactienota. De gemeenteraad neemt
uiteindelijk een besluit over het
stedenbouwkundig plan. U kunt het
stedenbouwkundig plan bekijken tijdens
de inloopmarkt op 2 maart en digitaal op
www.nieuwoudoost.nl. Daar leest u ook
hoe u precies kunt reageren op het plan.

Mei/juni 2022
De gemeenteraad bespreekt het
stedenbouwkundig plan. U bent stap
voor stap betrokken bij het maken
van de plannen. Maar u kunt altijd
nog uw mening aan de gemeenteraad
meegeven in een open podium,
voordat de gemeenteraad een besluit
neemt over het stedenbouwkundig
plan. Hoe dat werkt, leest u op
www.gemeenteraadleeuwarden.nl.
Juli 2022 - juli 2023
Na het vaststellen van het
stedenbouwkundig plan wordt een
inrichtingsplan gemaakt en begint de
ruimtelijke procedure, zoals dat heet.
Daarin passen we bijvoorbeeld
het bestemmingsplan aan.

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!

Planning is onder voorbehoud. Er kunnen
geen rechten aan worden ontleend.

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?

Gezondheidscheck
inloopmarkt

Stuur dan een e-mail naar
nieuwoudoost@leeuwarden.nl.

Wij houden ons aan de geldende
coronamaatregelen. Kijk op
www.rijksoverheid.nl voor
meer informatie.

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

Blijft u thuis
vanwege klachten?

www.nieuwoudoost.nl

Bekijk de plannen op
www.nieuwoudoost.nl.

Hein
de Haan:
“Wij zijn trots op dit resultaat, en
nog trotser op hoe we samen met
de buurt dit plan mochten maken.
Want dankzij de samenwerking met
de buurt en de ideeën en reacties
van alle betrokkenen werd het plan
steeds beter en mooier.”
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