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Verbouwing en tijdelijke huisvesting MFA Weide Wereld
MFA Weide Wereld wordt ingrijpend gerenoveerd. Vorig jaar is een informatieavond georganiseerd
over de renovatieplannen en de tijdelijke huisvestingslocaties. Met dit bericht informeren we u over
de voortgang van het project.
Renovatieplan

Wat gaat er nu gebeuren?

gemeente werken samen aan de

uitgangspunten voor de renovatie, kunnen we

De gebruikers van de Weide Wereld en de
renovatieplannen van MFA (Multifunctionele

accommodatie) Weide Wereld. Het gezamenlijk

doel is om van Weide Wereld een kindvriendelijk,
toegankelijk, gezond en toekomstbestendig

gebouw te maken. Nieuwe informatie over de

leerlingprognoses van de basisschoolkinderen in
de wijk geven aanleiding om het programma

voor de renovatie te herijken. In overleg met de

betrokken schoolbesturen in Vleuten-De Meern
wordt gewerkt aan de juiste invulling.

Tijdelijke huisvesting

Er is in de afgelopen maanden onderzoek

gedaan naar de geluidshinder van de verbouwing

Pas als er een keuze is gemaakt over de

uitspraken doen over het ontwerp, de planning

en de tijdelijke huisvesting. Dit betekent ook dat
de tijdelijke huisvesting op de Landschapsbaan

niet in de zomervakantie wordt geplaatst. Dit in

tegenstelling tot wat eerder is aangegeven op de
inloopavond op 10 juli 2018.

Op het moment dat er meer bekend is wordt u
uiteraard opnieuw geïnformeerd.
Meer informatie

Meer informatie over de renovatie en tijdelijke
huisvesting van MFA Weide Wereld vindt u
op www.utrecht.nl/weidewereld.

voor gebruikers als deze in de Weide Wereld

Voor vragen kunt contact opnemen met de

blijkt dat de geluidshinder dusdanig is dat de

projectmfaleidscherijn@utrecht.nl of het verkorte

gehuisvest blijven tijdens de verbouwing. Hieruit
Kinderopvang en Reinaerde tijdens de

verbouwing in het gebouw niet gehuisvest

projectleider van de gemeente via
telefoonnummer 14 030.

kunnen blijven.

In overleg met de gebruikers wordt op dit

moment bekeken hoe het faseringsplan rondom

de verbouwing aangepast moet worden. Zo lang

hierover geen duidelijkheid bestaat wordt er
geen tijdelijke huisvesting aan de
Landschapsbaan gerealiseerd.
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