strandje
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Gemeente Leeuwarden | Ontwikkelingen evenementen De Groene Ster
<groenester@mailchimp.leeuwarden.nl>
donderdag 11 maart 2021 16:53
info@strandje.nl
Alstublieft, een nieuwsbrief speciaal voor omwonenden van De Groene Ster

Nieuwsbrief 01 – 2021

View this email in your browser

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.

Deze brief is speciaal voor u
Alstublieft, de eerste nieuwsbrief voor omwonenden van De Groene Ster.
Leeuwarden heeft als ambitie de evenementenstad van het Noorden te zijn.
Met die insteek zijn enige jaren geleden voor het eerst grotere meerdaagse
festivals georganiseerd in De Groene Ster zoals Psy-Fi en Welcome to The
Village. Alles was nog nieuw, voor de gemeente, voor de organisatoren en ook
voor u als ‘buren’ van dit gebied. Dus was het ook niet zo gek dat er in het
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begin fouten zijn gemaakt. Kleine fouten, maar soms ook echt vervelende
fouten. Hier hebben we van geleerd.
De afgelopen jaren hebben deze festivals zich ontwikkeld tot professionele
organisaties met oog voor de omgeving en de omwonenden. Ook de gemeente
doet het nu anders dan in de eerste jaren. Zo ontbrak het nog aan een
directere manier van informeren vanuit de gemeente naar de omwonenden,
anders dan via onze gebruikelijke kanalen. Daarom gaan wij vanaf nu deze
nieuwbrief versturen. Op die manier blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen,
de stand van zaken en nieuwtjes over mogelijke activiteiten en evenementen in
het gebied. Veel leesplezier en ik wens u nog vele fijne jaren toe als buren van
De Groene Ster.
Hein Kuiken, wethouder cultuur en evenementen
Gemeente Leeuwarden

Evenementenkalender 2021

Op dit moment hebben vier evenementen, drie muziekevenementen en één
sportevenement, gemeente Leeuwarden gevraagd om voor dit jaar een datum
te reserveren voor hun evenementen in De Groene Ster. Zij staan inmiddels op
de evenementenkalender 2021. Dit zijn:
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-

Promised Land Festival van 3 t/m 6 juni

-

Welcome to The Village van 16 t/m 18 juli

-

Psy-Fi van 25 t/m 29 augustus

-

Bikkelrun op 3 oktober

Drie van hen hebben inmiddels ook een aanvraag ingediend om hun
evenement te organiseren in De Groene Ster. Deze organisatoren krijgen nog
bericht van de gemeente of zij hiervoor een vergunning krijgen. Er zijn
maximaal drie meerdaagse muziekevenementen toegestaan in De Groene
Ster. Andere evenementen, bijvoorbeeld sportevenementen, kunnen de
komende periode nog een aanvraag indienen, maar die moeten wel rekening
houden met een termijn van 16 weken voordat ze een eventuele
vergunning krijgen.

COVID-19 en evenementen

Wetterskip werkt aan
binnendijken in Nieuwe Wielen

Op dit moment is de ‘Tijdelijke
regeling maatregelen COVID-19’

Wetterskip Fryslân gaat in de

van kracht. Dit betekent dat een

Nieuwe Wielen, bij De Groene Ster,

evenement niet door kan gaan

aan de slag met onderhoudswerk

zonder een extra toestemming van

aan de binnendijkjes. Ook krijgt het

de burgemeester. Het is nu nog

boezemwater er meer ruimte.

onduidelijk of en onder welke

Vanwege de werkzaamheden wordt

voorwaarden deze toestemming kan

ook een aantal gemeentelijke

worden gegeven aan de genoemde

wandel- en fietspaden iets verlegd

evenementen in de

of aangepast. De uitvoering start

evenementenkalender 2021. Gaan

naar verwachting eind 2021 en duurt

de evenementen door? Dan moeten

ongeveer een jaar. Op de website
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zij zich in ieder geval houden aan de

van Wetterskip Fryslân vindt u meer

dan geldende coronamaatregelen.

informatie.

Vernieuwde bestemmingsplan na de zomer
gepresenteerd aan de gemeenteraad
Een bestemmingsplan beschrijft wat er in een bepaald gebied mag gebeuren
en volgens welke regels. Het huidige bestemmingsplan van De Groene Ster is
gemaakt in een tijd dat er nog weinig grote evenementen georganiseerd
werden in Leeuwarden. Door de groeiende vraag naar evenementen passen
we het huidige plan aan naar deze tijd. Met de aanpassingen van het plan
leggen we een basis voor het gebruik van een deel van De Groene Ster als
evenemententerrein. Het vernieuwde plan biedt ook een stevige bescherming
voor omwonenden en andere gebruikers van De Groene Ster. Ook zorgt dit
plan er voor dat organisatoren van evenementen precies weten aan welke
regels zij zich moeten houden. De planning is om in het tweede kwartaal van
2021 het vernieuwde bestemmingsplan ter inzage te leggen. Iedereen krijgt
dan de mogelijkheid om hierop te reageren. Via overheid.nl en via de
gemeentelijke pagina’s in de Huis aan Huis maken wij bekend wanneer dit plan
ter inzage ligt. Na de zomer geven we het nieuwe bestemmingsplan ter
goedkeuring aan de gemeenteraad. We verwachten vanaf 2022 met het plan te
kunnen werken.

Meer geÏnteresseerden?
Laat ook uw buren of andere omwonenden weten dat deze nieuwbrief er is. Stuur
hen deze nieuwsbrief door, zij kunnen zich vervolgens via het aanmeldformulier voor
de nieuwsbrief inschrijven.
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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

Wil je wijzigen hoe je e-mails ontvangt?
Je kan je voorkeuren wijzigen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
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