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In april organiseert de gemeente 
Leeuwarden als onderdeel van het 
programma Vrij-Baan vijf avonden 
over het Europaplein en de gevolgen 
in de wijken die ontstaan door de 
reconstructie van het plein. De 
avonden zijn per wijk georganiseerd, 
omdat in iedere wijk specifieke aan-
dachtspunten gelden. Maar mocht 
u niet aanwezig kunnen zijn op de 
avond die voor uw wijk gepland is, 
dan bent u van harte uitgenodigd 

om aanwezig te zijn op één van de 
andere avonden. Wij vertrouwen erop 
dat u tijdens deze overlegavonden 
uitgebreid uw reactie op de con-
ceptplannen geeft. 

16 april wijkgebouw de Toekomst, 
Achlumerstraat 1, bewoners 
Vossenparkwijk/ Schrijversbuurt 
17 april, Piter Jelles, Douwe Kalma-
leane 2, bewoners MTV wijk 

23 april mfc Westenkwartier,  
Verdistraat 1, bewoners Valerius-
kwartier 
24 april wijkcentrum Eeltjeshiem, 
P. Sipmawei 11, bewoners  
Westeinde, 
25 april Piter Jelles, Douwe Kalma-
leane 2, bewoners Europaplein

Alle bijeenkomsten beginnen om 
19.30 uur.

Uitnodiging overlegavonden 



In het programma Leeuwarden Vrij-Baan werken de 
gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en  
Rijkswaterstaat voor u samen aan bereikbaarheid. 
Voor nu en voor de toekomst.

Z O  M A K E N  W E  F R Y S L Â N  B E T E R  B E R E I K B A A R

Het vervolg: 
bijeenkomsten eind mei
De opmerkingen, suggesties en  
reacties die tijdens de overlegbij-
eenkomsten worden gegeven,  
worden verwerkt in een voorstel. 
Eind mei nodigen we u nogmaals uit 
voor bijeenkomsten in de wijken. 
Dan presenteren wij het voorstel en 
licht de projectleider toe waarom 
suggesties wel of niet verwerkt zijn 
in het voorstel. Het voorstel wordt 
in juli besproken in het college van 
burgemeester en wethouders. Na 
de zomervakantie biedt het college 
het voorstel aan ter besluitvorming 
aan de gemeenteraad. 

Nieuwe projectleider 
Europaplein
Harrie Oppewal is de nieuwe  
projectleider voor het Europaplein. 

Hij neemt het stokje over van  
Matthijs Numan omdat na het 
raadsbesluit van 30 januari een 

nieuwe fase in het project is begon-
nen. Het technische ontwerp voor 
het plein wordt gemaakt en de op-
lossingen voor de aandachtspunten 
in de wijk worden uitgewerkt. In sep-
tember neemt de gemeenteraad 
een besluit over het (voorlopig) ont-
werp voor het plein en de oplossin-
gen voor de aandachtpunten in de 
wijken. De daadwerkelijke recon-
structie van het plein begint in 
2015-2016,  nadat de Haak om 
Leeuwarden in gebruik is geno-
men.

Ter voorbereiding op de overleg-
avonden heeft de nieuwe projectleider 
kennis gemaakt met de wijkpanels, 
individuele bewoners en onderne-
mers. Samen met hen heeft hij  
de aandachtspunten in de wijken 
onder de loep genomen. Een team 
van verkeerskundigen en andere 
specialisten zoekt naar oplossingen 
voor de aandachtspunten. Daarbij 

wegen zij zowel de belangen af van 
de automobilisten, de fietsers als 
voetgangers. Uitgangspunt is dat 
de wijken bereikbaar, leefbaar en 
veilig zijn. 

Vragen?
Heeft u vragen over het project  
Europaplein? Kijk op www.vrij-baan.nl 
(projecten-Europaplein). Daar vindt 
u altijd de laatste informatie. Of 
stuur een mail aan europaplein@
vrij-baan.nl.

Digitale nieuwsbrief?
We willen u zo goed mogelijk op de 
hoogte houden van de voortgang 
van ontwikkelingen rond het Europa-
plein. Door  informatieavonden, 
www.vrij-baan.nl en nieuwsbrieven. 
Deze nieuwsbrief kunt u voortaan 
ook per e-mail ontvangen. Stuur een 
mail aan europaplein@vrij-baan.nl 
en u krijgt de informatie de volgende 
keer per e-mail. 

De fontein blijft, ook in nieuwe situatie, blikvanger.


