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Met deze nieuwsbrief in de Mandeguod informeren wij iedereen graag over de stand van zaken en de 
ontwikkelingen rond het CPO Mantgum 2.0. 

Onze laatste nieuwsbrief nr.7 is van juli 2020. In deze nieuwsbrief blikken we terug en kijken 
we vooruit. 

Website CPO Mantgum met een digitale rondleiding  
Het CPO-bestuur houdt haar dorpsgenoten graag op de hoogte. Voor uw en ons gemak 
hebben wij een website ontwikkeld. Sinds eind september is onze website live. Op 
www.cpomantgum.nl vindt u voortaan alle actuele informatie en nieuws over het 
nieuwbouwplan, het proces en de voortgang.  
De tien deelnemende huishoudens zijn trots op het nieuwbouwplan aan de rand van het 
dorp. Wij nodigen u graag uit voor een digitale rondleiding. 

 
Wij houden u op de hoogte 
Via Mandeguod en via www.mantgum.com houden wij u op de hoogte. Onze website wordt 
nu aan dit rijtje toegevoegd. 

Reactienota Voorontwerp Bestemmingsplan 
Het CPO bestuur heeft het “Voorontwerp Bestemmingsplan voor 12 woningen in Mantgum” 
bij de gemeente Leeuwarden ingediend. De reactietermijn van zes weken is inmiddels 
verstreken. De gemeente Leeuwarden stelt de reactienota op. 

Informatiebijeenkomst en Corona-maatregelen 
Als onderdeel van het informatieproces wilde het bestuur, op donderdag 28 augustus jl., een 
informatieavond in MFC Wjukken organiseren om alle inwoners van Mantgum in de 
gelegenheid te stellen (meer) informatie op te halen en/of vragen te stellen over het 

http://www.cpomantgum.nl/
http://www.mantgum.com/


Voorontwerp Bestemmingsplan. In de week van de bijeenkomst, kwamen er bij het bestuur 
signalen binnen dat de eerste Corona-besmettingen/patiënten in Mantgum waren 
vastgesteld. Om dan een informatiebijeenkomst te organiseren, waar vele dorpsgenoten 
elkaar ontmoeten, werd als niet veilig en risicovol geacht. Het CPO-bestuur voelt zich 
verantwoordelijk en was daardoor genoodzaakt om deze informatiebijeenkomst uit te 
stellen, tot een nadere te bepalen moment. 

8 oktober -Live stream- informatiebijeenkomst 
Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen werd duidelijk dat een fysieke bijeenkomst 
organiseren, op korte termijn, niet mogelijk was. Daarom is gezocht naar een passend 
alternatief. Wij zijn enorm blij dat wij op donderdag 8 oktober een LiveStream-
informatiebijeenkomst hebben kunnen laten plaatsvinden, waar belangstellenden al hun 
vragen hebben kunnen stellen. De antwoorden zijn terug te lezen op onze site én terug te 
luisteren/kijken op de livestream. Heeft u niet gekeken? Ga dan naar onze site en bekijk de 
livestream! 

Contact 
Heeft u vragen, ideeën of heeft u belangstelling om deel te nemen aan ons plan? Neem dan 
contact met ons op of kom naar ons toe. Wij staan u graag te woord. 
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