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Inloopavond ruimtelijke procedure Passiebloemweg
De gemeente wil de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen aan de Passiebloemweg mogelijk maken.
Over dit onderwerp wordt een informatieavond gehouden. In dit wijkbericht leest u daar meer over.
Eind 2018 heeft de gemeente besloten dat

Inloopavond

de semipermanente gebouwen die nu op de

Het doel van deze avond is tips en

Passiebloemweg staan op termijn worden

aandachtspunten van omwonenden te

gesloopt. Deze gebouwen maken plaats

verzamelen.

voor nieuwe schoolgebouwen.
Welke scholen op deze locatie komen is nog
niet bekend. Wel weten we wat de
maximum grootte van de scholen kan zijn.
Voor deze maximum grootte maken we nu
een bestemmingsplan.

Ruimtelijke procedure
De gemeente volgt een zorgvuldig
stappenplan voordat zij een nieuw
schoolgebouw neerzet. Als volgende stap
maken wij nu een document waarin
antwoorden staan op vragen als:
-

Hoe kunnen we de gebouwen op het
terrein plaatsen?

-

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig?

-

Hoe komen auto’s, fietsers en
voetgangers bij de schoolgebouwen?

De studies hiervoor willen wij op de

U bent van harte welkom op de inloopavond
over het plan “Passiebloemweg” op
dinsdag 4 juni 2019
tussen 19.30 uur en 21.00 uur
Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
Dorpsplein 1, 3451 BK Vleuten
Het is een inloopavond zonder centrale
presentatie. U kunt gedurende de avond
binnenlopen. Diverse medewerkers van de
gemeente zijn aanwezig om u te informeren
over de plannen. Er is volop gelegenheid
voor het stellen van vragen en het kenbaar
maken van uw tips en aandachtspunten.
Meer informatie
Voor meer informatie over dit project, kunt
u contact opnemen met de projectleider van
de gemeente via
onderwijshuisvesting@utrecht.nl of via het

informatieavond aan u voorleggen.

verkorte telefoonnummer 14 030. Na de

Dit document vormt de basis voor een

op de projectwebsite

nieuw bestemmingsplan, waaraan de

www.utrecht.nl/passiebloemweg

inloopavond wordt de informatie geplaats

bouwplannen van de scholen moeten
voldoen.

Als u andere vragen heeft over uw wijk kunt
u terecht bij wijkservicecentrum Vleuten-De
Meern via vleutendemeern@utrecht.nl of via
het verkorte nummer 14 030.
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