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Voortgang bouw centrum Vleuterweide
Blok 3 en 4

Blok 5

In 2017 zijn de woningen van blok 4 allemaal

Op dit moment wordt nog gewerkt aan het

opgeleverd. Voor het autoverkeer uit dit blok 4 is

bouwplan voor blok 5 en het laatste stuk van de

een tijdelijke aansluiting gemaakt op de

kademuur langs de centrumplas. Een startdatum

Landschapsbaan. Blok 3, waarvan de bouw

voor dit plandeel is nog niet bekend.

inmiddels is gestart, zal naar verwachting eind
2018/begin 2019 worden opgeleverd. Dan

Centrumplas en Landschapsbaan

verdwijnt deze tijdelijke aansluiting weer. Het

Het ketenterrein van de firma Van Gelder wordt

bouwverkeer van blok 3 maakt gebruik van de al

verwijderd zodra de bouwactiviteiten van de

langer bestaande bouwaansluiting vanaf de

blokken 8 en 9 zijn afgerond (1 juli 2019).

Landschapsbaan. Aan de oostzijde van dit

Daarna krijgt ook de centrumplas haar

bouwgebied is, tot 1 maart 2018, een omleiding

definitieve inrichting en wordt het stuk

voor langzaam verkeer ingesteld om

Landschapsbaan tussen de Veldhuizerweg en de

rioleringswerkzaamheden mogelijk te maken. Na

busbaan definitief ingericht.

het rioolwerk wordt een tijdelijk fietspad
teruggebracht. De definitieve fietsroute zal

Meer informatie

worden gerealiseerd bij oplevering van de

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

woningen.

met het wijkbureau Vleuten-De Meern via
telefoon 030 - 286 00 00 of met de GEM

Blok 8 en 9

Vleuterweide via e-mail: gem@vleuterweide.com

Bouwverkeer voor de blokken 8 en 9 zal vanaf de

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

Landschapsbaan langs het ketenterrein van de

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Vleuten-De

firma Van Gelder naar de bouwplaats rijden. Met

Meern, Dorpsplein 1, Vleuten, of via telefoon

de bouw van blok 9 zal medio maart worden

030 – 286 00 00.

gestart. Blok 8 volgt in april. Tijdens de bouw
van deze blokken zal het verkeer op de
Vossenburcht hinder ondervinden. Direct
aanwonenden en ondernemers worden hierover
nader geïnformeerd. De oplevering van de beide
blokken wordt in de eerste helft van 2019
verwacht.
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