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Uitnodiging Start uitvoering Van Lieflandlaan
Op vrijdag 16 februari a.s. vanaf 15.00 uur vindt de officiële start plaats van het nieuwbouwproject
Van LieflandPARK, door wethouder Kees Geldof (Grondzaken). Graag willen wij dit feit met u vieren en
nodigen u uit om hier bij aanwezig te zijn.

Plangebied

Het nieuwbouwplan

De locatie voor de feestelijke start is op het

In 2016 hebben omwonenden het

bouwterrein zelf tussen de Mr. Tripkade, de

nieuwbouwplan van ontwikkelaar en bouwer

Reinder Blijstralaan en de Joannes J.F. Waplaan

Thunnissen en DAO Projectontwikkeling als

en de Van Lieflandlaan.

beste beoordeeld. Het nieuwbouwplan bestaat
uit 20 verandawoningen , 30 parkeerplaatsen en
een mooi ingerichte buitenruimte die voor
iedereen toegankelijk is. Het plan heeft veel
aandacht voor duurzaamheid en kwaliteit van de
( Nul op de Meter) woningen en voor het groen.
Dit voorjaar start de bouw van de woningen.
Naar verwachting kunnen in het voorjaar van
2019 de eerste bewoners hun intrek nemen in
hun nieuwe woning.

Fig 1. Plangebied project Van Lieflandlaan

Fig. 2 Impressie nieuwbouw Van Lieflandlaan
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Voorbereidende grondwerkzaamheden

Vragen of meldingen tijdens bouwrijp maken

Voordat de bouw van de woningen start, wordt

Voor vragen of meldingen met betrekking tot

de grond geschikt gemaakt. Dit heet het

overlast kunt u contact opnemen met Roy van

bouwrijp maken. Het bouwrijp maken bestaat

der Voort of Dick Doorn van de gemeente

onder meer uit het verleggen en verwijderen van

Utrecht. Als u via het algemene gemeentelijke

bestaande kabels en leidingen, het aanleggen

telefoonnummer 14030 naar een van beide

van riolering en andere noodzakelijke

heren vraagt, wordt u doorverbonden.

grondwerkzaamheden. Het aannemersbedrijf
Van Wijk Nieuwegein zal deze werkzaamheden

Meer algemene informatie?

uitvoeren.

Meer informatie over het project kunt u vinden
op de website van de gemeente Utrecht:

Start grondwerkzaamheden

www.utrecht.nl/vanlieflandlaan of op de website

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken

van ontwikkelaar Thunnissen:

starten in de week van 22 januari en lopen tot en

www.vanlieflandpark.nl

met vrijdag 30 maart 2018. De werkzaamheden
worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07.00
en 19.00 uur.

Contact
Als u algemene vragen heeft over het project
kunt u contact opnemen met:
Sandra van Mierlo, projectmanager,
via telefoon

14 030

of e-mail:

s.van.mierlo@utrecht.nl

