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E-mail leidscherijngroeit@utrecht.nl
Telefoon 14 030

Wijkbericht

februari 2019

Werkzaamheden centrum Vleuterweide
In uw directe omgeving worden de komende periode nog nieuwe woningen en een tijdelijk
schoolgebouw gebouwd. Ook breiden we de steiger aan de plas (westzijde) uit. Graag informeren wij
u hierover.
In het centrum van Vleuterweide worden dit jaar

wordt de steiger beter toegankelijk gemaakt

nog bijna 100 woningen gebouwd en/of

vanaf de kade.

opgeleverd.


Februari 2019: start bouw 10

van het winkelcentrum een plan om het

April 2019: oplevering 44 woningen (Hof

water aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld

Medio 2019: oplevering 30

tweede helft van 2019 verwachten we over deze

torenappartementen (De President)


van Vleuten)


appartementen (Westpoint)


Ook maakt de gemeente samen met de eigenaar

Medio 2019: oplevering 12

waterwoningen (Stadhouders)

openbaar gebied in het centrum en rond het
door het toevoegen van meer groen. In de
plannen met de buurt in gesprek te gaan.

De gemeente informeert de omwonenden door
middel van wijkberichten die huis-aan-huis

Het openbare gebied rond de woningen krijgt zo

verspreid worden. Als uw woning nog niet is

woningen zijn definitieve inrichting.

projectontwikkelaar ontvangen.

In de plas is nu het werkterrein van de aannemer

Meer informatie

veel als mogelijk bij de oplevering van de

gevestigd. Ook komt hier voor een periode van

opgeleverd zult u de wijkberichten via de

ongeveer 1,5 jaar een tijdelijk gebouw voor een

Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief?

school. Het huidige schoolgebouw wordt in deze

Dan kunt u contact met ons opnemen via

planning en omvang van deze tijdelijke

nummer 14 030.

inloopbijeenkomst georganiseerd. Zodra hier

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

via een wijkbericht. Zodra de aannemer en de

Meern, Dorpsplein 1, Vleuten, of via

periode gerenoveerd. Zodra er meer over de
huisvesting bekend is wordt hierover een

meer over bekend is nodigen we u hiervoor uit
school vertrokken zijn krijgt ook dit gebied zijn

leidscherijngroeit@utrecht.nl of via telefoon

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Vleuten-De
telefoonnummer 14 030.

definitieve inrichting.
Aan de waterzijde wordt in de eerste helft van
2019 de bestaande steiger uitgebreid en

aangepast. Er worden onder andere zitplaatsen
gemaakt op de trappen van de steiger. Ook
Verspreidingsgebied:
centrum Vleuterweide
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oplevering medio 2019

"De President"
10 torenappartementen
start bouw februari 2019
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"Stadhouders"
12 waterwoningen
oplevering medio 2019

"Hof van Vleuten"
44 woningen
oplevering april 2019
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