
Dit keer eigenlijk meer een SPECIAL, gewijd aan één onderwerp

In het vorige nummer hebben we u verteld over de verrichtingen van
de werkgroep Woonomgeving, verslag gedaan van hun bijeenkomst en
een kaartje ter orientatie.

Ditmaal willen we het hebben over de resultaten van de bespreking
bij de gemeentelijke dienst Stadsbeheer. Wederom een kaartje ter
orientatie, of beter, ter toelichting.

V~~rlichti~gsa~~~d 13 a.pr:ilc>p

Binnenkort wordt u door de Gemeente Leeuwarden uitgenodigd voor
een voorlichtings-avond over de inrichting van de woonomgeving van
een deel van Camminghaburen. Deze bijeenkomst wordt gehouden op
woensdagavond 13 april in wijkgebouw "De Lieuwe".

Daar zalook over de Eelsmastate worden gesproken. Wat wij u
alvast kunnen vertellen:

Beginnend bij de Atsmastate (het geasfalteerde gedeelte) krijgen
we allereerst het trapveldje; gras met hier en daar een boom.
(Wat modder is wordt gras, waar paaltjes staan komen bomen.)

De walkant van de Ouddeel wordt een voortzetting van wat er
voorbij de gele brug al te zien is: gras aan weerskanten van het
fietspad en een rij bomen langs de waterkant.
Aan de straatkant van de 'gekleurde woningen' komt, aan de kant
van het water, ook een rij bomen, tussen de al geplande parkeer-
plaatsen. De weg wordt bestraat met betonklinkers.
En dan zijn we op het pleintje aangekomen, het gedeelte waar onze
werkgroep nog invloed op kon uitoefenen (zie ook kaartje) :

In de lengte van het plein komt een 5 rn brede Jeu de Boule baan,
verhard met "Grafus d'Or", aan weerskanten voorzien van platanen.
Tussen de bomen komen paaltjes, zodat er geen auto's kunnen
parkeren. Aan de kopse kant (oostzijde) is ruimte voor een bank.
Aan de westzijde maakt de 'baan' een hoek. Hier denkt de Gemeente
parkeren wel te moeten toestaan (geen paaltjes dus) .
In de zo gevormde binnenhoek komt een grasheuvel van ca 80 cm
hoog. Aan de rechte kanten begrensd door een ca 50 cm hoog
muurtje, aan de ronde zijde door een laag hekje. Deze heuvel is
bedoeld als kinderspeelplaats en kan nog worden ingevuld met bijv
een huisje op de heuvel of hobbeleenden aan de voet. Voor deze
attributen is een bepaald bedrag beschikbaar.

Positieve ontwikkelingen, vonden wij, die we u niet wilden
onthouden. Vragen zijn er nog wel. Maar die bewaren we,
voor 13 april in 'De Lieuwe'

Mocht u niet kunnen komen, maar wel iets kwijt willen, neem dan
kontakt op met Lejan Stevens (nr 46) van de Werkgroep of met Douwe
van der Linde (nr 38) , Jelle Nauta (nr 19) of Tineke Pesie (nr 44)
van de Stuurgroep.


