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Woningbouw Parkzichtlaan en Utrechtseweg
Op de kruising Parkzichtlaan-Utrechtseweg liggen 3 locaties waar woningen worden gebouwd. Het gaat om 1) de
vrije kavels aan de Utrechtseweg, 2) projectontwikkeling van Parkzichtlaan Noordoost en 3) projectontwikkeling
van Parkzichtlaan Noordwest. Zie de achterkant van dit wijkbericht voor een kaartje. Wat is nu de stand van
zaken van deze woningbouwprojecten?
1) Utrechtseweg

Speelplek Max Ernstlaan

Aan de Utrechtseweg liggen 4 vrije kavels. Voor

Op de hoek van de Max Ernstlaan en de

alle kavels is een omgevingsvergunning gegeven.

Utrechtseweg komt een speelplek van ongeveer

De eerste woning is klaar. De tweede woning

200 vierkante meter. Het ontwerp wordt na de

wordt nu gebouwd. Na de zomer start de bouw

zomer van 2018 gemaakt. Het gaat om een

van de andere 2 woningen. De werkzaamheden

speelplek voor kinderen van 6 – 11 jaar.

duren tot ongeveer 2019.

Suggesties kunt u doorgeven via
leidscherijngroeit@utrecht.nl.

2) Parkzichtlaan Noordoost
Eind 2016 vond er voor deze bouwkavel een

Informatie van de ontwikkelaar

selectie plaats. Ontwikkelaar Dutch Housing

De direct omwonenden ontvangen voor de start

Company heeft de selectie gewonnen met een

van de bouw van de woningen informatie van de

plan voor 10 vrijstaande woningen. Voor deze

ontwikkelaars over de definitieve planning, het

ontwikkeling is een omgevingsvergunning

bouwverkeer, werkzaamheden en de

aangevraagd.

contactpersonen tijdens de uitvoering.

3) Parkzichtlaan Noordwest

Meer informatie

In 2017 vond voor deze bouwkavel ook een

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

selectie plaats. Deze selectie is gewonnen door

met Johan Berghuis van Bouwopgave Leidsche

ontwikkelaar Reuvers Bouw en Ontwikkeling met

Rijn, via telefoon 14 030 of e-mail

een plan van 3 vrijstaande-, 2 geschakelde- en 4

leidscherijngroeit@utrecht.nl.

twee-onder-een-kapwoningen. De grond wordt
nu klaar gemaakt voor de startbouw. De bouw

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

start na de zomer van 2018 en is in 2019 klaar.

bij wijkbureau Leidsche Rijn, Dorpsstraat 1,
Vleuten; e-mail leidscherijn@utrecht.nl, telefoon
14 030; www.utrecht.nl/leidscherijn.

Verspreidingsgebied:
Max Ernstlaan 26 t/m 30, Utrechtseweg 18 t/m 30A en 35 t/m 45, César Domelahof 17 en 18, Charlie
Tooropstraat 1 t/m 11, Paul Kleestraat 40-80 en 41-79, Parkzichtlaan 40-76 en 128 t/m 148
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