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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.

Zo vlak voor het einde van het jaar willen wij u informeren over de stand van
zaken met betrekking tot de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan,
welke evenementen we volgend jaar mogelijk kunnen verwachten en dat er een
speelplaats vervangen is. Veel leesplezier. Wij wensen u fijne feestdagen toe
en een goed 2022.
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Herziening bestemmingsplan

Op dit moment wordt er gewerkt aan het vernieuwde bestemmingsplan en het
bijbehorende PlanMER (Milieu Effecten Rapport). Wij verwachten dat de
conceptversie van deze plannen begin 2022 klaar zijn. Voordat dat de
definitieve versies van de plannen ter inzage komen te liggen, krijgt iedereen
de mogelijkheid om vragen te stellen of op een andere manier te reageren op
deze plannen. Deze inbreng kan dan worden meegenomen in het definitieve
ontwerpbestemmingsplan en PlanMER. Na deze ronde gaat het proces verder
met de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan en PlanMER. Deze
staat gepland voor het tweede kwartaal van 2022. Via een van de volgende
nieuwsbrieven laten wij u weten wanneer u kunt reageren op de conceptversies
en wanneer deze plannen ter inzage liggen.

Evenementenkalender 2022 vastgesteld
Begin december is door de burgemeester de evenementenkalender 2022
vastgesteld. Dit is een overzicht van evenementen die gepland zijn binnen de
gemeente Leeuwarden. Deze evenementen kunnen nu hun
evenementenvergunning aanvragen. Op deze kalender staan ook een aantal
evenementen gepland in De Groene Ster. Het gaat om de meerdaagse
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evenementen: Promised Land Festival (7 t/m 10 juli) en Psy-Fi (14 t/m 18
september 2022). Ook zijn een aantal sportevenementen op de kalender
geplaatst: Detobeach (18 juni), Triatlon Leeuwarden (16 juli), Mohammed
Farmani Avondloop (17 augustus), Bikkelrun (2 oktober) en Wielentrail (13
november). Kijk hier voor de volledige kalender.

Promised Land Festival en

Psy-Fi

Bikkelrun

Psy-Fi wijzigt hun eerdere aanvraag
van 2021 naar 2022. Hierin wordt
rekening gehouden met de
opmerkingen (zienswijzen) die zijn
ingebracht bij de aanvraag van

Promised Land Festival en Bikkelrun

2021. Deze vergunning wordt

moeten, naast een

mogelijk begin 2022 verleend. De

evenementenvergunning en een

vergunning ligt vervolgens 6 weken

geluidsontheffing, ook een

ter inzage. Binnen die periode

omgevingsvergunning aanvragen.

kunnen belanghebbenden die

Deze evenementen passen op dit

eerder een zienswijze hebben

moment namelijk niet in het huidige

ingediend nog beroep aanteken

bestemmingsplan.

tegen de vergunningverlening.
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Waterspeelplaats Groene Ster vervangen
De waterspeelplaats aan de kleine zwemplas in recreatiegebied De Groene
Ster is onlangs vervangen. Vanwege het veenwater was de oude speelplaats
moeilijk schoon te houden. Om die voor kleine kinderen aantrekkelijk te
houden, moest die bijna dagelijks worden gereinigd. Dit stond niet in
verhouding tot het gebruik van de speelplaats. De waterspeelplaats is
vervangen door onder andere zandgravers en een kinderkabelbaan.

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.
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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

Wilt u wijzigen hoe u e-mails ontvangt?
U kunt hier uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
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