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Gebiedsontwikkeling
WTC-Cambuur

In deze nieuwsbrief leest u over de 
werkzaamheden van de komende 
tijd. Over de omgevingsvergunning, 
een informatiebijeenkomst voor de 
omgeving en het bouwrijp maken van 
het terrein van het Cambuurstadion.

Impressie van de ingang van het nieuwe 
Cambuurstadion door Widdershoven Architecten
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Van Wijnen, SC Cambuur, ROC 
Friese Poort en de gemeente 
Leeuwarden hebben op 15 maart 
de definitieve contracten voor de 
realisatie van het Cambuurstadion 
en het onderwijsgebouw voor ROC 
Friese Poort vastgesteld. Hiermee 
zijn de contractuele zaken afgerond 
en kan Van Wijnen beginnen met 
het bouwrijp maken en de verdere 
bouwvoorbereiding.

Alle documenten voor de 
omgevingsvergunning zijn ingediend. 
De verwachting is dat de gemeente de 
omgevingsvergunning volgende week 
(week 12) ter inzage legt. Houd hiervoor 
de website www.leeuwarden.nl/
wtccambuur in de gaten. Wanneer u zich 
daarvoor heeft opgegeven, ontvangt u van 
de gemeente in een e-mail de exacte data. 

5 april: 
informatie- 
bijeenkomst 
omgeving

Van Wijnen nodigt u graag uit voor 

een informatiebijeenkomst op 5 april 

om 19.30 uur. De bijeenkomst is in de 

New York zaal in het WTC Hotel aan de 

Heliconweg 52. Van Wijnen neemt u 

mee in het ontwerp, de vervolgplanning, 

monitoring en licht en geluid. Ook kunt 

u dan uw vragen stellen.

Inloopspreekuren
Heeft u na afloop van de 

informatiebijeenkomst nog vragen aan 

Van Wijnen? Dan bent u welkom tijdens 

inloopspreekuren in het Kamer van 

Koophandel gebouw, Heliconweg 62. 

De inloopspreekuren vinden plaats op:

• 11 april 09.00 - 15.00 uur

• 12 april 09.00 - 17.00 uur

• 19 april 09.00 - 17.00 uur

Start bouwrijp 
maken terrein 
Cambuur- 
stadion

Ondertussen start Van Wijnen in de week 
van 21 maart met werkzaamheden om 
het terrein van het Cambuur-stadion 
verder geheel bouwrijp te maken. 
Dan wordt bijvoorbeeld de ondergrond 
voor het veld uitgegraven en de fundering 
voor de bouwwegen en toekomstige 
parkeerterreinen alvast aangebracht. 
Voor het bouwrijp maken van het terrein 
is de omgevingsvergunning niet nodig. 
Het bouwverkeer gaat via de Slauerhoffweg. 

Ondertekenen 
contracten 
en omgevings-
vergunning

Vragen en 
meer informatie

Harold Rakers is aangesteld 
als omgevingsmanager voor 
de gebiedsontwikkeling WTC 
Cambuur. Als omgevingsmanager 
is hij het aanspreekpunt voor 
als u vragen heeft over de 
lopende werkzaamheden 
in de openbare ruimte. Hij 
is bereikbaar via telefoon-
nummer (058) 233 8656  
of via het e-mailadres 
harold. rakers@leeuwarden.nl. 

Heeft u specifieke vragen 
over de werkzaamheden 
voor het Cambuurstadion, 
dat kunt u uw vragen stellen 
aan Piet van Slochteren, 
projectcoördinator bij Van Wijnen. 
Piet is bereikbaar via telefoon-
nummer (0513) 43 91 00  
of via het e-mailadres  
p.van.slochteren@vanwijnen.nl.

Alle informatie over het project 
en de documenten vindt u op 
www.leeuwarden.nl/wtccambuur. 
Wilt u deze nieuwsbrief 
digitaal ontvangen of heeft u 
vragen? U kunt de gemeente 
een e-mail sturen via  
wtccambuur@leeuwarden.nl.
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