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Nieuw kleedgebouw sportpark Lunetten (Olympus 9-11)
Begin 2019 wordt gestart met de bouw van een nieuw kleedgebouw op sportpark Lunetten: De
Nieuwe Lunet. Het huidige kleedgebouw is verouderd, het voldoet niet meer aan de eisen en wensen
van deze tijd. Het kleedgebouw wordt energieneutraal, duurzaam en circulair gebouwd.
De Nieuwe Lunet bestaat uit 10

kleedkamers, EHBO, scheidsrechtersruimten

Planning

verenigingen en de scholen. Het nieuwe

2019 in gebruik genomen. De globale

en bergruimten voor de voetbal-

gebouw voldoet aan de nieuwe richtlijnen
van de KNVB.

Het kleedgebouw wordt rond het najaar
planning is als volgt:

Start demontage: februari 2019
Start bouw: maart 2019

Bouw gereed: najaar 2019
Over de bouwwerkzaamheden wordt u

nader geinformeerd door Aannemersbedrijf
Van Zoelen.

Opname 0-situatie

Voor de start van de demontage worden de
Architect: AGNOVA

Het nieuwe kleedgebouw wordt groter dan
het huidige en moet door de beperkte

ruimte in twee lagen worden gebouwd. De

omgevingsvergunningprocedure is gestart.

De aanvraag wordt gepubliceerd op
www.officielebekendmakingen.nl.
Tijdelijke kleedkamers

Voor de start van de bouwwerkzaamheden
worden tijdelijke kleedkamers en overige

voorzieningen geplaatst op de locatie voor

het RUC terrein. Deze tijdelijke kleedkamers

bewoners in de directe omgeving benaderd

voor het maken van een bouwkundige

vooropname. Hierbij worden mogelijke

bouwkundige gebreken op foto en verslag

vastgelegd. Als bewoner krijgt u hiervan een
afschrift. Dit heeft u nodig voor mogelijke

schadeclaims. Het uitgangspunt is uiteraard
dat er geen schade zal ontstaan.
Meer informatie

Voor meer informatie over de bouw kunt u
contact opnemen met de projectleider van

de gemeente via secretariaatUVO@utrecht.nl
of via het verkorte telefoonnummer 14 030.

worden na afloop van de bouw verwijderd.

Verspreidingsgebied: Jungfrau, Matterhorn, Olympus Oplage: 56 exemplaren
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Voor andere vragen over uw wijk kunt u

terecht bij Wijkbureau Zuid via het verkorte
telefoonnummer 14 030 of e-mail
zuid@utrecht.nl.

