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Wijkbericht

september 2019

Kom 1 oktober naar de presentatie over het voedselbos
Dinsdagavond 1 oktober presenteren wij, samen met de landschapsarchitect en de
voedselbosdeskundige, het nieuwe ontwerp voor het centrale voedselbos. We horen graag wat u hier
van vindt.
Een centraal voedselbos

10 oktober: start bouw Kindcentrum Rijnvliet

Rijnvliet wordt een eetbare woonwijk. Waar het

Op donderdag 10 oktober vieren we om 10.00

maar kan, planten we eetbare planten en bomen.

uur de start van de bouw van Kindcentrum

Maar Rijnvliet krijgt ook een centraal voedselbos

Rijnvliet. We vieren dit samen met de kinderen

in het noorden van de nieuwe buurt. Op de

en het personeel van het Kindcentrum en

achterkant van dit wijkbericht staat een kaartje

wethouder Klein (van Onderwijs). U bent als

met de locatie van het voedselbos.

buurtbewoner ook van harte welkom.

Voorlopig ontwerp

Binnen Kindcentrum Rijnvliet werken Stichting

In maart 2017 hebben we samen met de

Openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht en

bewoners van de Rijksstraatweg en Kindcentrum

Kind & Co samen vanuit één pedagogische visie

Rijnvliet nagedacht over het ontwerp van het

aan de doorgaande ontwikkeling van kinderen

voedselbos. Tijdens deze workshop zijn mooie

van 0-13 jaar.

ideeën op tafel gekomen die wij in het
voorlopige ontwerp hebben meegenomen. Op 1

Nieuwsbrief Rijnvliet

oktober presenteren we hoe de verschillende

Wilt u op de hoogte gehouden worden over alle

onderdelen samen komen in het centrale

ontwikkelingen in de buurt? Dan kunt u zich ook

voedselbos. Na de presentatie horen we graag

inschrijven voor de nieuwsbrief van Rijnvliet.

wat u van het ontwerp vindt. Daarna gaan we aan

Meld u aan via www.utrecht.nl/rijnvliet.

de slag met het definitieve ontwerp.
Meer informatie
Wanneer: Dinsdagavond 1 oktober 2019

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Waar: Metaal Kathedraal, Rijksstraatweg 20

met Gé van Dam (projectleider), via

Hoe laat: 18:45 uur: inloop, 19.00 uur: start

telefoonnummer 14 030 of e-mail

presentatie

leidscherijngroeit@utrecht.nl.

Presentatie per e-mail

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

Kunt u niet bij de presentatie aanwezig zijn,

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn,

maar wilt u toch het voorlopig ontwerp zien? Dan

Brusselplein 4, of via telefoonnummer 14 030.

kunt u de presentatie opvragen en uw reactie
hierop sturen naar leidscherijngroeit@utrecht.nl.
Wij mailen u de presentatie na 1 oktober.

Verspreidingsgebied:
Rijksstraatweg 6 t/m 30A en Rijnvliet-Zuid

Utrecht.nl

Centraal
Voedselbos

Kindcentrum
Rijnvliet

