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Bouwrijp maken terrein Hart van De Meern Noord
Binnenkort wordt het noordwestkwadrant van het Hart van De Meern opgeruimd en schoongemaakt. Het terrein
wordt klaar gemaakt voor de bouw van woningen. Eerder is hierover een wijkbericht verspreid. In dit wijkbericht
le e st u d e actuele p lanning.

De gemeente moet het terrein schoon
overdragen aan de Bon Groep. Dit is de

ontwikkelaar die de woningen gaat bouwen.
Daarom worden werkzaamheden uitgevoerd.
We rkzaamheden

Het kappen van de bomen en het verwijderen

van de verontreinigde grond staat gepland voor

december.
Mogelijk worden deze laatste werkzaamheden in
januari of februari 2019 uitgevoerd.

Als eerste wordt gestart met het verwijderen van
de speeltoestellen en het straatmeubilair.

Als de grond vrij is van straatmeubilair,
speeltoestellen, vervuiling, verharding, en

verwijderd, waaronder het tijdelijke fietspad
tussen de Castellumlaan en de Oosterlengte en

Op de achterkant van dit wijkbericht staat een

Aansluitend worden op het grote grasveld de
funderingsresten verwijderd van het voormalig
garagebedrijf. Ook worden alle verhardingen

het parkeerterreintje.

struiken en bomen wordt het terrein
overgedragen aan de ontwikkelaar.

plattegrond van het nieuw in te richten gebied.
Me e r informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

De velvergunning voor het vellen (kappen) van
bomen is inmiddels verleend. Nadat de bomen
en struiken zijn verwijderd, wordt op enkele

met Han Bleijs, via telefoon 030 - 286 00 00 of
e-mail leidscherijngroeit@utrecht.nl

worden de plekken met hekken afgezet.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij Wijkbureau Vleuten De Meern, of via telefoon

plekken op het terrein verontreinigde grond
verwijderd. Tijdens deze werkzaamheden

030 – 286 00 00.

Fie tsroute
Met het verdwijnen van het tijdelijke fietspad zijn
fietsers vanuit ’t Weer aangewezen op de
bestaande route via de Meridiaan en de
Zandweg. Als de woningen gereed zijn, is er

weer een fietsroute door het gebied beschikbaar.
P la nning
De verwachting is dat het verwijderen van de

speeltoestellen, het straatmeubilair en de
verhardingen in ieder geval nog dit jaar plaats

vindt.

Verspreidingsgebied:
Omgeving Castellumlaan en ‘t Weer
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