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Drie basisscholen naar een ander gebouw
De scholen OBS Vleuterweide, Jenaplanschool Zonnewereld en De Twaalfruiter locatie
Boomgaarden/Balkon verhuizen over enkele jaren naar een ander gebouw. In dit wijkbericht leest u
over de nieuwe plek van de drie scholen. En over de verbouwing van Weide Wereld en de nieuwbouw
aan de Passiebloemweg.
Naar een ander gebouw

geschikt is: Weide Wereld of een van de nieuwe

De basisscholen OBS Vleuterweide, Zonnewereld

gebouwen aan de Passiebloemweg.

Een locatie die het best past bij de grootte en

Verbouwing en nieuwbouw

leerlingenprognoses van de afzonderlijke

De komende jaren wordt Weide Wereld

scholen. Elke school krijgt hiermee een ander

verbouwd. Ook komen er twee nieuwe

en De Twaalfruiter krijgen een nieuwe locatie.

schoolgebouw.

schoolgebouwen aan de Passiebloemweg. Nu
duidelijk is welke school waar komt, gaan we

De nieuwe locatie van de drie basisscholen:

verder met de voorbereiding van de definitieve

- OBS Vleuterweide gaat naar één van de twee

plannen van de renovatie van De Weide Wereld

nieuwe schoolgebouwen aan de Passiebloemweg;
- Zonnewereld gaat naar één van de twee nieuwe
schoolgebouwen aan de Passiebloemweg;

en de nieuwbouw aan de Passiebloemweg.
Weide Wereld

- De Twaalfruiter gaat naar Weide Wereld.

Weide Wereld wordt gerenoveerd. Hiermee

Waarom een andere plek?

toegankelijk, gezond en toekomstbestendig.

verbouwd. Ook komen er twee nieuwe

We verwachten dat de verbouwing vanaf januari

locaties liggen dichtbij elkaar. Voor de scholen

verbouwing in de zomer van 2022 afgerond. De

geworden.

de verbouwing van het ene deel blijft een school

De gemeente en de drie basisscholen hebben

onderzoeken of ook het buurthuis tijdens de

die de scholen nodig hebben. En vervolgens naar

informatie vindt u op

De komende jaren wordt Weide Wereld
schoolgebouwen aan de Passiebloemweg. Deze
zijn nieuwe leerlingenprognoses bekend

daarom samen opnieuw gekeken naar de ruimte
de locatie die voor elke school het meest
Verspreidingsgebied:
Passiebloemweg en Weide Wereld

maken we dit gebouw meer kindvriendelijk,

2021 start. Naar verwachting is de gehele

verbouwing wordt in 2 fasen uitgevoerd. Tijdens
gebruik maken van het andere deel. We

renovatie in het gebouw kan blijven. Meer
www.utrecht.nl/weidewereld
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Nieuwbouw Passiebloemweg

verbouwing van Weide Wereld en de nieuwbouw

Er worden twee nieuwe schoolgebouwen aan de

aan de Passiebloemweg. De scholen zullen

in plaats van de tijdelijke gebouwen die nu op de

moment een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

het project moeten opnieuw worden bepaald.

Meer informatie

worden opgesteld. Meer informatie vindt u op

met de afdeling Onderwijshuisvesting, via

Passiebloemweg gebouwd. De nieuwbouw komt
locatie staan. De kaders en randvoorwaarden van
Vervolgens moet een nieuw bestemmingsplan
www.utrecht.nl/passiebloemweg

Tijdelijke huisvesting basisscholen

Er is met de scholen een plan gemaakt voor de
tijdelijke huisvesting. OBS Vleuterweide en

Zonnewereld wisselen een keer van locatie tot
deze gebruik kunnen maken van de definitieve
nieuwe locatie.

- OBS Vleuterweide maakt vanaf de zomer van

2020 geheel gebruik van de tijdelijke gebouwen
aan de Passiebloemweg. Als de nieuwbouw aan
de Passiebloemweg af is, verhuist de school
daarheen.
- Zonnewereld blijft voorlopig in De Weide
Wereld. Als de eerste fase van de verbouwing van
de Weide Wereld is afgerond, verhuist de school
tijdelijk naar de Doyenneperenlaan. Als de
nieuwbouw aan de Passiebloemweg af is,
verhuist de school daarheen.
- De Twaalfruiter locatie Boomgaarden/Balkon
verhuist naar De Weide Wereld als de eerste fase
van de verbouwing van dat gebouw is afgerond.
Tot die tijd blijven ze op de Doyenneperenlaan

en het tijdelijke gebouw aan de Passiebloemweg.
Tijdelijke huisvesting kinderopvang

Tijdens de verbouwing van Weide Wereld
verhuizen de kinderopvang van Koko, Smallsteps
en Reinaerde De Ster tijdelijk naar een andere
locatie. Voor Koko en Smallsteps komt een
tijdelijk gebouw naast de vijver aan de

Landschapsbaan. Voor de tijdelijke huisvesting

van Reinaerde De Ster zoek gemeente nog naar
een geschikte plek.
Informatiebijeenkomst

In het voorjaar van 2020 organiseert de
gemeente een informatiebijeenkomst over de

locaties van de scholen en de planning van de

hierbij aanwezig zijn. U ontvangt op een later

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
telefoon nummer 14 030 of e-mail
onderwijshuisvesting@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Vleuten-De
Meern, Dorpsplein 1, Vleuten, of via
telefoonnummer 14 030.

