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Afgelopen maanden is een ecosloot 
gegraven langs de groene geluidswand 
en Nicolaas Beetsstraat. Na de zomer 
nodigt de gemeente direct omwonenden 
uit om mee te praten over de inrichting 
hiervan. Bij de bijeenkomst zijn specialisten 
aanwezig die meer kunnen vertellen over 
hun ervaringen en de nieuwste technieken 
en ontwikkelingen. De ecosloot is onderdeel 
van een studie om duurzaamheid en 
biodiversiteit in het projectgebied naar een 
hoger niveau te tillen. Direct omwonenden 
ontvangen na de zomer een uitnodiging.

Bijeenkomst 
inrichting 
ecosloot na 
de zomer

Gebiedsontwikkeling
WTC-Cambuur

Van Wijnen gaat de ontwikkeling 
van het nieuwe Cambuurstadion, 
van de commerciële gebouwen langs de 
Harlingertrekweg en van de McDonald’s 
vestiging in Leeuwarden overnemen. 
Het bedrijf neemt daarvoor de rol over 
van projectontwikkelaar Wyckerveste. 
De realisatie van de bouw van het 
Cambuurstadion was al eerder aan 
Van Wijnen toebedeeld. 

Op welke manier de Leisure Dome bij het 
WTC wordt ontwikkeld is nog niet duidelijk. 
Inmiddels heeft Van Wijnen afspraken 
gemaakt met ROC Friese Poort en doet dat 
komende tijd ook met SC Cambuur. Doel is 
dat de bouw in het begin van 2022 begint 
en er een casco voetbalstadion (speelklaar) 
is voor juli 2023.

Voorstel aan gemeenteraad
Om de ontwikkeling mogelijk te maken, 
is een lening van de gemeente nodig. 
Het college van burgemeester en wet-
houders stelt de gemeenteraad voor 
om hiermee in te stemmen. Verder past 
de ontwikkeling binnen de bestaande 
afspraken met de gemeenteraad. Ook zijn 
er geen wijzigingen in het bestemmings plan, 
stedenbouw  kundigplan of inrichtingsplan. 

Bespreking in de gemeenteraad
Naar verwachting neemt de gemeenteraad 
op 7 juli een besluit over het voorstel 
van het college. Houd voor de definitieve 
data en documenten de agenda van de 
gemeenteraad in de gaten op de website 
www.gemeenteraadleeuwarden.nl.

Wanneer meer bekend is over het vervolg en 
planning van het project, informeren wij u of 
nodigen wij u uit voor een bijeenkomst.

Op 5 mei openden de Jumbo 
en ALDI aan het Stadionplein 
hun deuren. De omgeving is 
grotendeels ingericht. 

Van Wijnen nieuwe ontwikkelaar 
gebiedsontwikkeling WTC Cambuur

Vragen en  
meer informatie

Heeft u vragen over de 
werkzaamheden dan kunt u contact 
opnemen met omgevingsmanager 
Harold Rakers, via telefoonnummer  
(058) 233 8656 of via het e-mailadres  
harold.rakers@leeuwarden.nl. 

Algemene informatie 
over het project vindt u op  
www.leeuwarden.nl/wtccambuur. 
Algemene vragen over het project 
kunt u stellen via het e-mailadres 
wtccambuur@leeuwarden.nl. 
Via dit e-mailadres kunt u zich ook 
opgeven voor updates via e-mail.
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