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Tijdelijk school en kinderopvang aan Landschapsbaan
We staan in Vleuterweide voor een complexe puzzel met een aantal voorzieningen in de buurt. Er is
vanaf de zomer van 2020 tijdelijk een plek nodig voor de dependance van het Amadeus Lyceum en
voor de kinderopvangorganisaties uit Weide Wereld. Deze plek hebben wij gevonden bij de vijver aan
de Landschapsbaan. Met dit bericht informeren wij u hierover en nodigen we u uit voor een
informatiebijeenkomst.
De opgave in de wijk

De keuze voor de Landschapsbaan

aantal jongeren in de wijk toegenomen. Er is een

gemeente in de wijk tot haar beschikking heeft.

Met het groeiend aantal inwoners is ook het

tijdelijke locatie nodig waar deze jongeren naar
school kunnen. Het Amadeus Lyceum heeft

momenteel meer leerlingen dan in het gebouw

passen. De gemeente Utrecht moet voorzien in
huisvesting voor deze leerlingen.

Tegelijkertijd wordt MFA Weide Wereld vanaf

eind volgend jaar verbouwd en zoeken we een

tijdelijke plek voor de kinderopvangorganisaties

We hebben meerdere locaties onderzocht die de
Er is wettelijk bepaald dat de dependance van
het Amadeus Lyceum dichtbij de hoofdlocatie

moet liggen. De Landschapsbaan komt als beste
locatie uit de bus.

De bestemming van de vijver

We beseffen dat u al langere tijd wacht op

duidelijkheid over de bestemming van de vijver.

U heeft begin dit jaar in een wijkbericht kunnen

uit Weide Wereld. Beide voorzieningen liggen bij

lezen dat deze plek in beeld is voor de tijdelijke

gecombineerd.

bevestigen wij dat hier inderdaad tijdelijk een

elkaar in de buurt. Daarom is de zoektocht

huisvesting van een school. Met dit bericht
school komt. En er komt kinderopvang.

Er zijn kort geleden werkzaamheden geweest om
de huidige vijver te vergroten. We begrijpen dat

u als direct omwonende graag had gezien dat de
vijver nu helemaal uitgegraven wordt. Ook de
gemeente wil graag dat deze vijver er komt.

Maar als we op dit moment alle belangen en

mogelijkheden afwegen, komen we tot de

conclusie dat deze locatie nu nodig is voor

tijdelijke huisvesting. De gemeente spant zich

tot het uiterste in dat de vijver vanaf de zomer
van 2023 geheel afgegraven kan worden.

Verspreidingsgebied:
Landschapsbaan,

Utrecht.nl

Welke tijdelijke gebouwen komen er?
1. Dependance Amadeus Lyceum
(zomer 2020-zomer 2023)

Het aantal leerlingen van het Amadeus Lyceum is
sterk gegroeid. In het huidige gebouw aan de

Burchtpoort was dit schooljaar te weinig ruimte:

200 leerlingen krijgen dit schooljaar tijdelijk les
in een dependance in VOLT! We zoeken nu naar
een andere plek voor de dependance van het

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Vleuten-De

Meern, Dorpsplein 1, Vleuten, of via
telefoonnummer 14 030 of e-mail
vleutendemeern@utrecht.nl.

Kunt u niet aanwezig zijn bij de

informatieavond? Dan kunt u ook een afspraak
maken voor een gesprek.

Amadeus. VOLT! heeft deze ruimte de komende

jaren waarschijnlijk zelf nodig voor het groeiend
aantal leerlingen.

Deze dependance is tijdelijk nodig. Er komt de
komende jaren elders in de wijk Vleuten-De

Meern een nieuwe middelbare school voor 1000

leerlingen. Vanaf volgend jaar starten we met het

onderzoek naar mogelijke locaties hiervoor.
Meer over de dependance van het Amadeus

Lyceum: Utrecht.nl/amadeuslyceum

2. Kinderopvang Koko en Smallsteps
(januari 2021 – zomer 2022)

Deze kinderopvangorganisaties zitten nu in MFA
Weide Wereld. Dit gebouw wordt gerenoveerd.
Koko en Smallsteps moeten daarom tijdelijk

verhuizen naar een andere locatie in de buurt.

Voor de scholen in Weide Wereld is een andere
tijdelijke oplossing gezocht voor die periode,

deels in Weide Wereld en deels in bestaande

tijdelijke huisvesting. Meer over de verbouwing
van MFA Weide Wereld: Utrecht.nl/weidewereld

De indeling van de tijdelijke locatie

U kunt meedenken over de indeling van het

terrein. Dit kan tijdens de informatiebijeen-

komst. We nodigen u uit om ter voorbereiding

op de informatiebijeenkomst vragen, zorgen en
ideeën per e-mail met ons te delen. Ook na de

bijeenkomst kunt u uw input geven op de
inrichting van de locatie.

Meer informatie

Op Utrecht.nl/Landschapsbaan vindt u

informatie over de tijdelijke huisvesting. Voor

meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider via telefoonnummer 14 030 of e-

mail onderwijshuisvesting@utrecht.nl

Informatiebijeenkomst 16 december
Tijdens de bijeenkomst lichten we de

opgave en de keuze voor de locatie aan de
Landschapsbaan toe. Vervolgens gaan we
graag met u in gesprek over de inrichting
van het terrein en uw tips.

Datum: Maandag 16 december 2019

Tijdstip: 19.30-21.00 uur

Locatie: Amadeus Lyceum, Burchtpoort 3
U kunt zich hiervoor aanmelden via
onderwijshuisvesting@utrecht.nl

