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Informatieavond woningbouw in het Hart van De Meern
Dinsdag 27 maart bent u van harte welkom bij de inloopavond over de laatste ontwikkelingen van de
woningbouw in het Hart van De Meern. Ontwikkelaars en gemeente tonen de plannen voor het
gebied.
De bijeenkomst is van 19.00 uur tot 20.30 uur in De Klepel, het zaaltje achter de Marekerk aan
Zandweg 126.

Inloopavond

woningen ontwikkelen. De ontwikkeling bestaat

over de ontwikkelingen in het

vrijstaande woning. Hierbij wordt rekening

Op de inloopavond kunt u zich laten informeren
Noordwestkwadrant en van Castellum Novum.

Aan de hand van kaarten en tekeningen kunnen
uw vragen worden beantwoord.

Noordwestkwadrant

Het noordwestkwadrant van het Hart van De

Meern is het grasveld aan de Castellumlaan. Hier
zijn twee ontwikkelaars bezig met de

voorbereiding van de woningbouw. De

gemeenteraad een bestemmingsplan vastgesteld
voor dit gebied.

Op het grote grasveld worden 57

eengezinswoningen gebouwd. Aan het

Castellumplein komt een appartementengebouw
met 11 appartementen. Op de begane grond is

uit 6 twee-onder-een-kapwoningen en een

gehouden met een verbinding voor langzaam

verkeer naar de Zandweg.
Grond schoonmaken

Voordat de woningen gebouwd worden, wordt
het terrein schoon gemaakt. Funderingsresten

worden verwijderd en op enkele kleinere plekken
wordt vervuilde grond verwijderd.
Castellum Novum

Op de plaats waar nu nog het gebouw van het

voormalig restaurant komen 29 appartementen.
Parkeerplekken voor de appartementen komen
achter het gebouw met een aansluiting op de
Castellumlaan.

plek voor commerciële voorzieningen. Deze

Meer informatie

Groep.

met Han Bleijs (projectleider) van , via telefoon

ontwikkeling wordt uitgevoerd door de Bon

Het gebied wordt voor auto’s ontsloten op de

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
030 - 286 00 00 of e-mail

Castellumlaan.

leidscherijngroeit@utrecht.nl

Oosterlengte is een brede groenstrook in het

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

Aan de kant van de begraafplaats en aan de
plan opgenomen.

Op het terrein van aannemersbedrijf Scholtens,

rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Vleuten De
Meern, of via telefoon 030 – 286 00 00.

aan Zandweg 148, gaat Scholtens zelf 7
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