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Wijkbericht
Vleuterweide - Gevelrenovatie Weide Wereld

maart 2020

De Weide Wereld wordt ingrijpend gerenoveerd. Zoals u in het wijkbericht van december 2019 heeft
gelezen is het een complexe puzzel om de verschillende bouwfases goed op elkaar aan te laten
sluiten. Daarom heeft de gemeente besloten om, vooruitlopend op de gehele renovatie, alvast de
gevels van de begane grond aan te pakken.
Renovatie gevel

het gebouw. Tijdens de werkzaamheden in het

De gevels van de begane voldoen niet meer aan

weekend wordt er geen gebruik gemaakt van

de gestelde eisen en gebruiksvriendelijkheid.

grote machines.

Omdat de gehele renovatie van het gebouw nog
niet kan starten is besloten de bestaande

Gezond stedelijk leven voor iedereen

aluminium kozijnen en zonwering rondom het

Utrecht is een van de snelst groeiende steden

gebouw op de begane grond te vervangen.

van Nederland. Deze groei vraagt om
bijbehorende onderwijsvoorzieningen. De

Planning

gemeente en schoolbesturen werken samen om

De werkzaamheden starten op 13 maart en

alle Utrechtse kinderen gezonde en duurzame

duren tot eind mei 2020.

huisvesting te bieden.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Meer weten?

Tijdens de werkzaamheden zal er weinig tot

Algemene informatie over de renovatie van de

geen overlast zijn voor andere weggebruikers.

Weide Wereld vindt u op:

Er worden geen tijdelijke verkeersmaatregelen

www.utrecht.nl/weidewereld

genomen en er worden geen wegen of voetpaden
afgesloten. De aan- en afvoer van materialen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

vindt plaats op vrijdagmiddag en

met de afdeling Onderwijshuisvesting, via

maandagmorgen buiten de spitsuren. Tijdens het

telefoon nummer 14 030 of e-mail

laden en lossen kan een straatdeel tijdelijk

onderwijshuisvesting@utrecht.nl

geblokkeerd worden.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
De werkzaamheden worden uitgevoerd op eigen

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Vleuten-De

terrein en een groot deel van de werkzaamheden

Meern, Dorpsplein 1, Vleuten, of via

vinden in het weekend plaats.

telefoonnummer 14 030.

De standaard werktijden zijn van maandag tot
vrijdag van 07:30 tot 16:30 uur. In het weekend
gelden dezelfde werktijden voor de buitenwerkzaamheden. Op zondagmiddag/-avond zullen er
schoonmaakwerkzaamheden plaats vinden in

Verspreidingsgebied: Weide Wereld: Paardenbloemsingel 23 t/m 61, Scharnierbloempad 4 t/m 10,
Teunisbloemlaan 4 t/m 65, Trompetbloemlaan 1 t/m 32 en 50 t/m 80, Veldbloemlaan 8 t/m 89,
Vlambloemlaan 33 t/m 85. Oplage: 232
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