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Uitnodiging inloopavond nieuw schoolgebouw
ACADEMIE TIEN aan Berlijnplein
Schoolbestuur NUOVO en de gemeente Utrecht zijn de plannen aan het voorbereiden voor
een nieuwe middelbare school met sportvoorzieningen aan het Berlijnplein. Hiervoor is een
bestemmingsplan wijziging nodig. Op woensdag 29 augustus bent u van harte welkom op
een inloopavond over deze wijziging.
Vanwege de groei van de stad en daarmee
ook de groei van het aantal leerlingen, is er
behoefte aan nieuwe brede voorziening
voor voortgezet onderwijs (vo). Om die
reden ontwikkelt de gemeente Utrecht
samen met schoolbestuur NUOVO een
nieuwe school voor voortgezet onderwijs.
Op de school aan het Berlijnplein in
Leidsche Rijn Centrum Oost is plek voor
maximaal 1850 leerlingen. De komst van de
school vraagt ook om voldoende
sportfaciliteiten. Onlangs is in opdracht van
de gemeente Utrecht gestart met het
integrale ontwerp voor de nieuwe vo-school
met een sporthal. Naast het huidige MAVO
TIEN, krijgt de school ook HAVO en VWOafdelingen. De nieuwe, brede school gaat

bouwkundige medewerkers van de
gemeente Utrecht aanwezig.
Wanneer: woensdag 29 augustus 2018
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur
Waar: De Vrijstaat, Hof van Monaco 3
Bestemmingsplanwijziging
Om de nieuwbouw van de school mogelijk
te maken, is een bestemmingsplanwijziging
noodzakelijk. Het aantal vierkante meters
onderwijs- en sportfuncties is groter dan
waar vanuit is gegaan in het huidige
bestemmingsplan.
Het Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn
Centrum Oost is het ontwikkelingskader

ACADEMIE TIEN heten.

voor de bouwplannen in het deelgebied. Het

Inloopavond
Wij nodigen u graag uit voor de
inloopavond. Hier kunt u zich laten
informeren en uw reacties kenbaar maken
op de bestemmingsplanwijziging. Tijdens
de avond zijn stedenbouwkundige en

(beeld)kwaliteit van het plangebied. Het

plan beschrijft de ambitie en
stedenbouwkundig plan is het kader voor
de aanleg van de openbare ruimte door de
gemeente en het toetsingskader voor de
bouwplannen bij de uitgifte van de kavels.

Verspreidingsgebied Berlijnplein, Madridstraat, Oude Vleutenseweg, Plantsoen van Boedapest,
Romestraat, San Marinostraat, Vallettastraat Oplage 220 exemplaren

Utrecht.nl

U kunt de stukken inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl, dossiernummer
NL.IMRO.0344.BPACADETIENLEIDRCO-ON01
Planning
De wijziging op het bestemmingsplan, het
zogeheten ontwerpbestemmingsplan, is op
10 augustus 2018 gedurende zes weken ter
visie gelegd. Gedurende deze periode kan
eenieder een zienswijze indienen. Het
bestemmingsplan wordt naar verwachting in
december ter vaststelling aan de
gemeenteraad aangeboden.
Meer informatie
Voor meer informatie over ACADEMIE TIEN
kunt u contact opnemen met Nadia Daoudi
via of directie@academie-tien.nl. Ook kunt u
kijken op www.academietien.nl.
Voor meer informatie over het project kunt
u contact opnemen met de projectleider van
de gemeente via
onderwijshuisvesting@utrecht.nl of via het
verkorte telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn via email leidscherijn@utrecht.nl of via het
verkorte telefoonnummer 14 030.

