Plan Nieuw Oud Oost
naar de gemeenteraad
Wethouder
Hein de Haan:

In het woonpark komt veel groen. Het groen
verbindt de omliggende buurten aan elkaar.

Samen met omwonenden,
ondernemers uit de buurt,
wijkorganisaties en supporters van
Cambuur maakten ontwikkelaar
Leyten en gemeente Leeuwarden
plannen voor Nieuw Oud Oost.
Een woonwijk die de komende
jaren verrijst op de plek van het
Cambuurstadion en de velden
erachter. Ook het Cambuurplein
wordt meegenomen op weg naar
een nieuwe (Cam)buurt. In deze
nieuwsbrief leest u over het
stedenbouwkundig plan en de
stappen die nog komen.

Ook de reacties van de klankbordgroep
van organisaties, ondernemers en
bewoners uit de wijk namen zij mee.
Het concept van het stedenbouwkundig
plan werd begin 2022 ter inzage
gelegd. Dat betekent dat iedereen
officieel op de plannen kon reageren.
Ook was er in maart een inloopmarkt
voor de buurt.
Er zijn een paar reacties binnengekomen
uit de omgeving. De gemeente heeft deze
beantwoord in een reactienota, zoals dat
heet. Het college van burgemeester en
wethouders vraagt aan de gemeenteraad

Besluit over stedenbouwkundig plan

om het stedenbouwkundig plan vast

Vorig jaar september werden de

te stellen.

voorlopige plannen voor Nieuw Oud Oost
gepresenteerd tijdens een wijkmarkt.

Bekijk het stedenbouwkundig plan op

Met uw waardevolle reacties werkte

www.nieuwoudoost.nl. Op de binnenkant

stedenbouwkundig bureau DAAD het

van deze nieuwsbrief vindt u een

stedenbouwkundig plan verder uit.

overzichtskaart van Nieuw Oud Oost.
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“Met trots presenteert het
college van burgemeester het
stedenbouwkundig plan voor
Nieuw Oud Oost. Dankzij alle
dromen en ideeën uit de buurt ligt
er een prachtig plan voor ruim 500
woningen met ruimte voor groen,
water en elkaar ontmoeten. De
plannen werden steeds mooier en
beter. Met Nieuw Oud Oost dragen
we bij aan een leefomgeving die
niet alleen sociaal en leefbaar is,
maar ook duurzaam, gezond en
klimaatbestendig.
Als Cambuursupporter ben ik ook
blij dat je de geschiedenis van de
club en de Cammingha’s in Nieuw
Oud Oost terugziet. Zo komen
er woningen in de vorm van het
stadion om een groen middenveld
en zie je bekende straatnamen.
Ik wil alle inwoners, ondernemers,
wijkorganisaties en supporters
bedanken voor hun inzet afgelopen
jaren tijdens het maken van de
plannen voor deze bijzonder
mooie wijk!”

Het plan voor Nieuw Oud Oost bestaat

De aanpak van de Coopmansstraat en

uit drie onderdelen: het Cambuurplan,

Insulindestraat vallen deels buiten het

het Stadion en Wonen aan het park.

project. De gemeente wil deze graag in

Openbaar groen verbindt deze

de toekomst aanpassen. Er zijn ideeën

onderdelen met elkaar en met de

om de Insulindestraat in te richten

omliggende buurten.

als fietsstraat waar de auto te gast is.
Zo ontstaat er ruimte voor groen en

Cambuurplein

kunnen bewoners van de buurten veiliger

Het hoofdgebouw van het Cambuurstadion

oversteken naar het nieuwe Cambuurpark.

gaat weg. Hier komt een groene doorgang

In de Coopmansstraat wil de gemeente

naar het stadion en het park: een groene

misschien een groene vluchtheuvel maken.

loper. Deze groene loper begint al op het

Zo kunnen voetgangers veiliger in twee

Cambuurplein. Er komt ruimte voor water

keer oversteken, rijden auto’s langzamer

en het wordt een plek waar je elkaar kunt

en ontstaat er een verbinding naar

ontmoeten. Boven de winkels komen

het Zamenhofpark.

appartementen. In de gebouwen is ook
ruimte voor maatschappelijke (wijk)
voorzieningen.
Stadion
Het stadion komt terug in de vorm van
de gebouwen. De tribunes vervangen we
voor vier bouwblokken. Met in de oost- en
westtribune een opening voor de groene
loper tussen het Cambuurplein en het park.
Het ‘speelveld’ richten we in als openbare
voorziening, bijvoorbeeld als groentetuin
of sportveld. Dit werken we verder uit in
het inrichtingsplan. Zo behouden we de
sfeer van Cambuur. Aan de noordkant van

Wat ging
vooraf?
In 2020 zijn in een groot project
met de buurt drie plannen
gemaakt voor de herontwikkeling
van het Cambuurterrein. De drie
plannen werden gemaakt met
verhalen uit de buurt die we eind
2021 verzamelden (het DNA). Uit
deze drie plannen kwamen vijf
bouwstenen:

het stadion komt een parkeergarage voor
bewoners van de appartementen.

1. Verblijven op Cambuurplein
2. Stadion als inspiratie

Wonen in het park

3. Sociale cohesie

Er komen vier woonblokken in het groene

4. Park

park. Parkeren kan aan de binnenkant van

5. Bouwprogramma

deze woonblokken, zodat er meer plek
is voor groen. Het park is fijn verblijven

Deze bouwstenen en de sterke

voor de nieuwe bewoners en voor de

punten uit de drie plannen zijn

bewoners van de buurten eromheen.

samengevoegd tot een

Het park verbindt deze buurten met elkaar.

Stedenbouwkundig model.

Zo ontstaat er bijvoorbeeld een nieuwe

Dit was de basis voor het

wandelroute richting het Zamenhofpark.

stedenbouwkundig plan.

Er komt een waterpartij die het regenwater

Tussentijds werden de reacties uit

van grote regenbuien opvangt. In het

de buurt en van de klankbordgroep

park komen vooral woonhuizen. Aan de

van bewoners, ondernemers

Archipelweg komen ook appartementen.

en wijkorganisaties steeds
meegenomen in de plannen.
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Hoe verder?
November 2022: besluit gemeenteraad
Burgemeester en wethouders
vragen aan de gemeenteraad om het
stedenbouwkundig plan vast te stellen.
Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad
eind november 2022 een besluit.

bestemmingsplan kunt lezen en dat u
officieel kunt aangeven wat u van het
ontwerp vindt. In januari 2023 organiseren
we een inloopbijeenkomst over het
bestemmingsplan. Wij informeren u
zodra het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage komt en wanneer de datum van

Houd de agenda van de gemeenteraad op
www.leeuwarden.nl/politiek-en-bestuur in
de gaten voor de definitieve data. Hier leest
u ook hoe u zich kunt aanmelden om in te
spreken tijdens het politiek podium. Tijdens
het inspreken bij de gemeenteraad kunt u
aangeven wat u van het stedenbouwkundig
plan vindt.
December 2022:
ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Om Nieuw Oud Oost te kunnen bouwen,
moet de gemeente het bestemmingsplan
aanpassen. In een bestemmingsplan
omschrijft de gemeente waarvoor de grond
en gebouwen gebruikt mogen worden en
welke ontwikkelingen er in de toekomst
mogen komen.

de inloopbijeenkomst bekend is.
Januari 2023
Begin januari is er een inloopbijeenkomst
over het ontwerpbestemmingsplan.
Hier kunt u vragen stellen over het
bestemmingsplan. De uitnodiging
hiervoor volgt.
En verder?
Na het vaststellen van het
stedenbouwkundig plan wordt een
inrichtingsplan gemaakt. De gemeente
maakt afspraken met ontwikkelaar Leyten
hoe dit precies gaat. Wij houden u op
de hoogte. In het inrichtingsplan maken
we alle plannen nog preciezer en richten
we de ruimte echt in. Het echte bouwen

Dit ontwerpbestemmingsplan leggen
we ter inzage. Dat betekent dat u het

duurt nog even. We verwachten dat dit
in de loop van 2024 kan.

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.

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

Water in het park. Bij heftige buien kan de
waterpartij in het park het regenwater opvangen.

Het hoofdgebouw van het Cambuurstadion gaat weg.
Hier komt een doorgang naar het stadion en het park.
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