Gebiedsontwikkeling
WTC-Cambuur

De ontwikkelaar, de Stadion Ontwikkeling Cambuur bv (SOC), heeft aangegeven dat
de businesscase voor de gebiedsontwikkeling WTC Cambuur niet haalbaar is.
In deze nieuwsbrief leest u wat dit betekent voor de werkzaamheden die nu in
uitvoering zijn en wat dit betekent voor de toekomst van het project.
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Onderzoeken gevolgen en eventuele doorstart
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Vragen en meer
informatie
Harold Rakers is aangesteld
als omgevingsmanager voor
de gebiedsontwikkeling WTC
Cambuur. Als omgevingsmanager
is hij het aanspreekpunt voor
als u vragen heeft over de
werkzaamheden.

In het begin van het nieuwe jaar plaatsen

Wat de overige gevolgen zijn voor de

Harold Rakers is bereikbaar
via telefoonnummer
(058) 233 8656
of via het e-mailadres
harold.rakers@leeuwarden.nl.
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www.leeuwarden.nl/wtccambuur.
Wilt u deze nieuwsbrief digitaal
ontvangen of heeft u vragen?
U kunt de gemeente een
e-mail sturen via
wtccambuur@leeuwarden.nl.
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