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Deze nieuwsbrief is voor de omwonenden van De Groene Ster in 

Leeuwarden. In deze nieuwsbrief delen wij nieuws, de stand van zaken en 

ontwikkelingen rond evenementen en activiteiten in dit gebied. In deze 

nieuwsbrief kan nooit alle informatie staan. Kijk daarom ook op de 

gebruikelijke kanalen van de gemeente, zoals bijvoorbeeld leeuwarden.nl, 

de Huis aan Huis en overheid.nl. 

 

 

 

Van 12 t/m 23 juli beperkt toegankelijk 
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In de vorige nieuwsbrief las u al dat er deze zomer maar één meerdaags 

festival georganiseerd wordt in De Groene Ster. Dat is Welcome to The Village. 

Hierdoor is van maandag 12 tot uiterlijk vrijdag 23 juli een deel van De Groene 

Ster beperkt toegankelijk. Op de plattegrond ziet u welke delen in deze periode 

wél en welke niet bereikbaar zijn. 

 

 

 

Stranden altijd bereikbaar 

 

In deze periode blijven altijd 

stranden (strand 1 en 2 op de 

plattegrond) en een groot deel van 

de ligweiden en speelvelden open 

voor publiek. Dit geldt ook voor het 

naaktstrand en een deel van de 

fiets- en wandelpaden. Eén van de 

hondenstrandjes (hondenstrand 2 

Festival Welcome to The Village 

 

Welcome to The Village is een 

jaarlijks terugkerend meerdaags 

festival. Dit jaar vindt dit festival 

plaats van 16 t/m 18 juli in een deel 

van De Groene Ster (zie het oranje 

deel op de plattegrond). Door op- en 

afbouwwerkzaamheden is dit deel 

van 12 tot uiterlijk 23 juli niet 
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op de plattegrond) is van maandag 

12 tot uiterlijk vrijdag 23 juli 

gesloten. Hondenstrand 1 (zie 

plattegrond) blijft wel gewoon open. 

Met uitzondering van de kiosk 

blijven alle ondernemers in De 

Groene Ster in deze periode 

bereikbaar.  

 

  

toegankelijk. Vrijdag 9 juli wordt er al 

gestart met opbouwen, maar dan 

zijn de doorgaande routes, de kiosk 

en het strand (strand 3) met ligweide 

tot en met zondag 11 juli nog wel 

toegankelijk. Kijk hier voor meer 

informatie over Welcome to The 

Village.  

 

  

 

 

 

Kennen uw buren deze nieuwsbrief al? 
Laat ook uw buren of andere omwonenden weten dat deze nieuwsbrief er is. Stuur 

hen deze nieuwsbrief door, zij kunnen zich vervolgens via het aanmeldformulier voor 

de nieuwsbrief inschrijven.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

LET OP: 

In deze nieuwsbrief kan nooit alle informatie staan. Kijk daarom ook op de gebruikelijke kanalen van de 

gemeente, zoals bijvoorbeeld www.leeuwarden.nl, de Huis aan Huis en www.overheid.nl. 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ons heeft laten weten deze te willen ontvangen. Wilt u de 

nieuwsbrief toch niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor eenvoudig uitschrijven. Zijn er 

buurtgenoten die deze nieuwsbrief niet krijgen? Stuur hen dan deze nieuwsbrief door, zij kunnen zich 

vervolgens via deze link hiervoor inschrijven. 

 

Ons adres is: 

Gemeente Leeuwarden 

Postbus 21000 

Oldehoofsterkerkhof 2 

LEEUWARDEN, Friesland 8900 JA  

Netherlands 

 

Add us to your address book 
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Wilt u wijzigen hoe u e-mails ontvangt? 

U kunt hier uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven voor deze nieuwsbrief.  

  

  

 


