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Arti st i m pressi on Al d lö n stote

U hebt vast al gehoord of gelezen dat de bouw van het nieuwe Aldlànstate
vertraging heeft opgelopen. ln deze nieuwsbrieÍ informeÍen we u over de
ontwikkelingen.

De planning van de nieuwbouw

ln februari van dit jaar constateerde

de gemeenteraadsleden en zijn

omgevingsvergunning was niet goed en er
moest een nieuw bestemmingsplan worden

bestemmingsplan vastgesteld door de
Cemeenteraad en op 28 oktober is/wordt
het gepubliceerd. Op 1l december 2020
kan het bestemmingsplan dan in werking

de
bestuursrechter dat de gevolgde procedure
niet juist is geweest. De basis voor de

vastgesteld.

vragen
beanhryoord. Op 7 oktober is het gewijzigde

treden.
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De wijziging van het bestemmingsplan

Nadat het bestemmingsplan in werking is
getreden, kan de omgevingsvergunning

is deze zomer voorbereid. Tijdens het
Open Podium op 23 september hebben

voor de bouw van Aldlànstate worden

insprekers hun standpunten toegelicht aan

verleend.
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is

van meerdere factoren afhankelijk en

daarom nog niet deÍinitieÍ te maken.

Op zijn vroegst kan medio

2021

worden begonnen met de realisatie
van het plan. Als het gehele traject
van bezwaren en beroepen moet
worden doorlopen, kan dat ook wel
het voorjaar van2023 worden. Er valt
op dit moment weinig meer over te
zeggen. Uiteraard houden we u op
de hooge.
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Ontsluiting
nteuw
Aldlönstqte
Ennatuurlijk start met de aanleg
van een warmtenet in Leeuwarden.

Aldlànstate is een woonvoÍm voor zelÍstandig wonende 7O-plussers, Bij
dit zelÍstandig wonen hoort ook ze!Í kiezen vooÍ een maaltijdleverancier,
thuiszorgorganisatie of andere hulp aan huis. Het huidige Aldlànstate is een
bijna 55-iarig gebouw met 250 appaÍtementen die niet meer goed passen bij
senioren van nu. Niet duurzaam, teen goede kookgelegenheid en een badkamer

Een deel van de leidingen voor

met drempels. Daarnaast is het huidige gebouw veel te groot.

dit warmtenet loopt onder

de

Beatrixstraat door. De aanleg staat
gepland voor het najaar van 2021.
Deze ingreep is voor de gemeente

aanleiding

riolering

om tegelijkertijd

de

in de Beatrixstraat te

en gedeeltelijk een
gescheiden regenwaterafuoer aan
te leggen. Door deze verschillende
vervangen

werkzaamheden op dezelfde locatie
met elkaar te combineren, proberen

.l00

Het nieuwe Aldlónstate heeft ruim
appartementen minder. Appartementen hebben
vloerverwarming met vloerkoeling, een eigen keuken, een goed toegankelijk balkon en
een ruime drempelloze badkamer. Vanuit de centrale hal met de postbussen loop je door
naar de ontmoetingsruimte. Dat is het kloppende hart van het gebouw waar je elkaar kunt
ontmoeten, een kop koffie kunt drinken, de krant leest, een spelletje doet of een praatje
maakt met Anne, Cerjanna of Karin van het servicepunt. Je woont zelÍstandig in Aldlànstate,
maar je leeft er samen.

Het nieuwe Aldl6nstate wordt prachtig en met de bouw kan dan ook niet snel genoeg
worden begonnen, zo laat Rendant weten.

wij de overlast zoveel mogelijk te
beperken.

Samen met bewoners
Omdat de wegwordt opengebroken,

is dit ook direct de kans om de

weg opnieuw in

te

richten,

eventuele verkeersmaatregelen
te treÍfen en het kruispunt met

de Constantijnstraat geschikt te
maken voor de ontsluiting van het
nieuwe Aldlànstate. Samen met de
bewoners willen wij hiervoor een
plan maken. U wordt hierover tijdig

De bouwvan het nieuwe Aldlànstate is een mooie kans om de openbare tÍoene
ruimte rondom het gebouw opnieuw in te richten en bestaande knelpunten op te
lossen. Bij de invulling van het openbare troen willen we graag wijkbewoners,

bewoners van Aldlànstate en het wijkpanel betrekken. Wii nodigen u daarom
van harte uit om mee te denken.

De

tuin van Aldlànstate

lig een behoorlijke oppervlakte groen dat de eigenaar
van Aldlànstate gaat inrichten als openbare tuin. Er geldt een aantal 'randvoonruaarden,
Aan de noordwest kant van het perceel

maar inbreng vanuit de wijk is van harte welkom zodat er plaats is voor ontmoeting tussen
bewoners van Aldlànstate en andere wijkbewoners.

benaderd.

Buurttuin
De eerste fase van de buurttuin is al aangelegd door de gemeente

Croen, nader in te
richten door Rendant

initiatief van het wijkpanel en een aantal buurtbewoners. Het
"op
is nu tijd om over de uitwerking van fase 2 na te denken. Door
de bouwruimte van het nieuwe Aldl6nstate zijn het voetbalveldje
en de speelgelegenheid geplaatst op eén veld. Na de bouw is
het de nadrukkelijke wens deze twee uit elkaar te trekken en de
speeltoestellen naar de noordkant van de greppel te verhuizen.
Daarnaast ligt er nog een wens om een bloemenveld voor
vlinders en bqen aan te leggen. De buurttuin heeft als opzet
mensen van verschillende leeftijden bij elkaar te brengen.

Meedenken?
Heeft u interesse om mee te denken over de invulling van het
groen bij het nieuwe Aldlànstate? Dan willen we u vragen u voor
l6 november aan te melden via brievenclubíalleeuwarden.nl.
Op basis van het aantal aanmeldingen gaan we bekqken hoe we
deze meedenksessies het beste kunnen vormgeven rekening
houdend met de corona maatregelen.
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