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Aanpassing Sportpark Vechtzoom
Op 4 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over
de aanpassing van sportpark Vechtzoom met 2 hockeyvelden. In dit wijkbericht informeren wij u over
de volgende stap in dit proces: het indienen van de omgevingsvergunning voor de werkzaamheden
op sportpark Vechtzoom.
Aanleiding

Er komen hockeyvelden bij op sportpark

De omgevingsvergunning kunt u vinden via de

groeit ook de behoefte aan sportvelden. Hockey

https://www.overheid.nl/overuwbuurt

flinke wachtlijsten zijn ontstaan. De gemeente

Nadat de bezwaartermijn is verlopen, verwachten

hockeyvelden in de stad nodig zijn. Voor 6

op het sportpark. Het streven is om de

Vechtzoom. Utrecht groeit en als gevolg daarvan
is een populaire sport, waar de afgelopen jaren

volgende website:

Utrecht heeft onderzocht dat er minstens 8 extra

we eind 2019 te starten met de werkzaamheden

velden zijn inmiddels locaties gevonden. En

hockeyvelden in de zomer van 2020 gereed te

sportpark Vechtzoom is één van deze locaties.

hebben.

Vorig jaar is er onderzoek gedaan op welke

Goed om te weten

Op 4 december heeft het college van

Vechtzoom en de nieuwbouwwijk

genomen over de inrichting. Bij de gekozen

Antoniuskwartier. Op tekening is deze strook

de noordzijde (Antoniuskwartier) en de zuidzijde

De plannen voor deze groenstrook vallen buiten

manier het sportpark ingericht kan worden.

Er ligt een groenstrook tussen Sportpark

burgemeester en wethouders een besluit

Antoniuskwartier, dit is fase 3 van het project

variant blijft zoveel mogelijk groen bewaard aan

aangegeven.

(Vechtdijk). Het sportpark schuift op naar het

de aanpassing van het sportpark.

Antoniuskwartier. De groenstrook tussen de

twee bestaande natuurgrasvelden (voetbal) op

het sportpark verdwijnt wel om ruimte te maken
voor de twee nieuwe hockeyvelden. Deze zullen

aan de kant van de kantine gerealiseerd worden
(aan de zijde van de Vechtdijk). Op de tekening
ziet u hoe de nieuwe inrichting van sportpark
Vechtzoom gaat worden.

Waar staan we nu?

Oorspronkelijk zou deze groenstrook aangelegd
worden door de ontwikkelaar van het

Antoniuskwartier, maar de gemeente neemt deze
taak over. In januari heeft u een wijkbericht

ontvangen over dit traject. Momenteel wordt er
gewerkt aan de verdere uitwerking hiervan.

In september krijgt u hierover meer informatie.
Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u
contact opnemen met Paul van den Heuvel

Maandag 8 juli wordt de omgevingsvergunning

(projectleider) van de gemeente, via e-mail

hockeyvelden en het opschuiven van het

14 030.

ingediend voor het realiseren van de twee

vechtzoom@utrecht.nl of via telefoonnummer

bestaande natuurgrasveld.

Verspreidingsgebied:
Vitóriadreef, Londrinadreef, Sáo Vicentedreef, Campinasdreef, Vechtdijk, Valparaisodreef

Utrecht.nl

Tekening nieuwe inrichting sportpark Vechtzoom
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de projectleider van de gemeente, via
telefoonnummer 14 030 of e-mail
vechtzoom@utrecht.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Overvecht,
Zamenhofdreef 17, of via telefoonnummer
14 030.

