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Uitnodiging inloopavond uitbreiding sportpark Vechtzoom
Op dinsdagavond 11 september organiseert de gemeente Utrecht een inloopavond over de uitbreiding van sportpark Vechtzoom. Wij nodigen u hiervoor graag uit.
Aanleiding

bij de volgende stap. Dat is het ontwerp van

Hockey is een populaire sport in Utrecht en

de uitbreiding.

wordt steeds populairder. De gemeente
Utrecht heeft onderzocht dat er minstens 6

Inloopavond

extra hockeyvelden in de stad nodig zijn.

We nodigen u van harte uit om op dinsdag

Deze 6 velden komen op 3 locaties.

11 september met ons mee te praten.

Sportpark Vechtzoom is één van die loca-

Waar:

Sportpark Vechtzoom, Rio de
Janeirodreef 203, Utrecht

den, op de plek van een voetbalveld. Hier-

Hoe laat:

19.30- 21.00

door wordt het sportpark wat groter.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeen-

ties. Op het sportpark komen 2 hockeyvel-

komst via vechtzoom@utrecht.nl.
Uitbreiding sportpark
De gemeente onderzocht hoe het sportpark

Planning en vervolg

wordt uitgebreid. Er zijn 4 verschillende

Na de inloopavond verwerken we alle on-

varianten gemaakt voor de uitbreiding. Ver-

derzoeken en informatie uit de gesprekken

schillend is of het sportpark richting de

in een variantenstudie, met daarin ook de

Vecht wordt uitgebreid of richting het Anto-

voorkeursvariant. Het College en eventueel

niuskwartier. In alle varianten wordt de

Raad beslist over de studie.

groenstrook rond het sportpark kleiner.

Daarna werken we het ontwerp verder uit.

De gemeente heeft onderzoeken uitgevoerd

De werkzaamheden starten in 2019.

naar de gevolgen van de varianten. Ook
heeft de gemeente gesprekken gevoerd met

Meer informatie

bewoners, sportclubs en met de Natuur- en

Op www.utrecht.nl/sportparkvechtzoom

Milieufederatie Overvecht (NMO). De ge-

vindt u informatie.

meente heeft al deze informatie gebruikt

Neem bij vragen contact op

om een voorkeur voor een variant aan te



via e-mail vechtzoom@utrecht.nl

geven. Tijdens de inloopavond lichten we de

met Wijkbureau Overvecht, Zamenhof-

varianten, onderzoeken en voorkeursvariant

dreef 17, Utrecht

toe.



via e-mail overvecht@utrecht.nl

U kunt op de inloopavond ook uw ideeën en



via telefoonnummer 14 030.

adviezen geven, die we kunnen gebruiken

Verspreidingsgebied:
Dit wijkbericht wordt verspreid in de directe omgeving van het sportpark Vechtzoom.
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