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Nieuwbouw voor scholen De Zonnewereld en Twaalfruiter
Op 27 november 2018 is het startdocument ‘Nieuwbouw 2 basisscholen aan de Passiebloemweg te
Vleuten’ vastgesteld door het college van b en w. Dit is de start van de ontwikkeling van nieuwe
schoolgebouwen voor Jenaplanschool De Zonnewereld (ca 350 leerlingen) en voor basisschool De
Twaalfruiter ( ca 500 leerlingen). De nieuwbouw komt in de plaats van de semipermanente gebouwen
die nu op de locatie aan de Passiebloemweg staan.
De volgende stap om de nieuwbouw voor de

Informatieavond

scholen te realiseren, is het doorlopen van

Begin 2019 wordt een informatieavond

de ruimtelijke procedure. Dit wil zeggen dat

georganiseerd. Hiervoor ontvangt u nog een

de kaders en randvoorwaarden van het

uitnodiging.

project worden vastgesteld. Er wordt een
ruimtelijke verkenning gedaan, daarin wordt

Meer informatie

de inpassing van de ontwikkeling in de

Voor meer informatie over dit project, kunt

omgeving vastgesteld, en het bouwvlak en

u contact opnemen met de projectleider van

de bouwhoogte worden vastgesteld.

de gemeente via
onderwijshuisvesting@utrecht.nl of via het

Onderzoeksvragen

verkorte telefoonnummer 14 030.

In het startdocument is een aantal
onderzoeksvragen gesteld die beantwoord

Voor vragen over de Jenaplanschool De

worden in de ruimtelijke procedure:

Zonnewereld kunt u contact opnemen via

-

Hoe komen de bouwvolumes op de

zonnewereld@pcou.nl of via het

kavel te liggen;

telefoonnummer

-

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er

030 666 85 79.

-

Hoe worden de ontsluitingsroutes

Voor vragen over basisschool De

voor auto’s, fietsers en

Twaalfruiter kunt u contact opnemen via

voetgangers?.

info@twaalfruiter.nl of via het

nodig;

telefoonnummer 030 666 80 52.
Na afronding van dit aanvullende
onderzoek, moet een aantal keuzes

Als u andere vragen heeft over uw wijk kunt

gemaakt worden. Dit doen wij graag samen

u terecht bij wijkservicecentrum Vleuten-De

met de scholen, de ouders en de direct

Meern via vleutendemeern@utrecht.nl of via

omwonenden.

het verkorte nummer 14 030.

Met deze ontwikkeling geven wij invulling
aan de groei van de stad en wordt verder
voorzien in hoogwaardige
onderwijsgebouwen in Vleuten de Meern.
Verspreidingsgebied: Omgeving Teunisbloemlaan, omgeving Landschapsbaan/Vossenburcht, omgeving
Passiebloemweg Oplage: 200 exemplaren
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