
Geachte heer De Haan, Beste Hein, 

 

Vandaag is door de gemeente Leeuwarden de shortlist gepresenteerd voor de straatnaam van ons 

nieuwe stadion. Deze shortlist, maar ook de wijze waarop de supporters van Cambuur betrokken zijn 

bij de totstandkoming hiervan, stelt ons diep teleur. 

 

De namen Ut Hert en 058 Plein zijn voor ons totaal niet acceptabel en de naam Stadionplein is 

compleet inspiratieloos. Een aantal weken geleden heeft een van onze bestuursleden onder 

embargo de shortlist en een aantal andere namen te horen gekregen. Zowel de naam Ut Hert als 058 

Plein werden door zowel ons als de M.I.-side als serieuze opties afgeschoten. Wij dachten dat onze 

feedback serieus zou worden genomen. Hier is echter niets mee gedaan. 

 

Een aantal weken geleden is door Cambuur Culture en M.I.-side op ludieke wijze de naam Marathon-

Insulindeplein als suggestie ingebracht. Deze naam werd breed gesteund. Niet alleen bij onze eigen 

achterban en/of leden. De reacties op social media waren overweldigend positief en dit is dan ook 

de naam die uiteindelijk het meest werd ingestuurd. 

 

Hoe anders zijn de reacties op de door de Gemeente Leeuwarden geselecteerde namen? Op de 

social media worden de namen slecht ontvangen en ook binnen onze achterban wordt ronduit 

negatief gereageerd. Ook de Kern van Cambuur heeft zich hier reeds negatief over uitgelaten. 

 

De straatnaam van ons nieuwe stadion moet Cambuur uitstralen en aansprekend zijn. De naam 

Marathon-Insulindeplein verwijst terug naar de plek waar wij vandaan komen. Het is een naam met 

historie, die wij op weg naar de gouden toekomst van onze club niet willen vergeten. Uw 

argumenten om deze naam ter zijde te schuiven overtuigen ons niet. Zo zou de naam verwarrend 

kunnen werken. Echter, de Marathonstraat bestaat al jaren niet meer in Leeuwarden. En hoe zit dit 

dan met Ut Hert? Daar zijn ontzettend veel varianten op te bedenken (Het Hert, 't Hert of in plaats 

van Hert de woorden Hart of Hard) waardoor misverstanden veel eerder aan de orde zullen zijn. 

Daarnaast is dit een Friestalige naam. Iets dat door onze supporters nooit zal worden geaccepteerd. 

 

U bent als wethouder verantwoordelijk voor deze schertsvertoning. Wij kijken u hier dan ook op aan. 

Hoe is het mogelijk dat u als bestuurder van een volkspartij als de PvdA totaal voorbijgaat aan de 

wensen van de supporters van onze volksclub?  

 

Het is nog niet te laat. Wij gaan dan ook graag op korte termijn met u in gesprek over een andere 

naam voor ons nieuwe Cambuurplein. Dit hoeft niet per se het Marathon-Insulindeplein te worden, 

er zijn nog andere namen te bedenken die een stuk beter zijn dan de namen die nu op de shortlist 

staan. U kunt mij bereiken op 06-(telnr Lars) en ik zal morgen ook zelf proberen om met u in contact 

te komen. 



 

Wij hopen dat u het gesprek aan wilt gaan. Mocht u aan deze shortlist vast blijven houden, dan 

zullen wij onze achterban oproepen om geen stem uit te brengen. Wij zullen dan campagne gaan 

voeren tegen de huidige shortlist van namen en daarbij bovendien de publiciteit zoeken. 

 

Met vriendelijke groet, 


