Werken aan de Stad
E-mail
leidscherijngroeit@utrecht.nl
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/

Wijkbericht

februari 2020

Start voorbereidingen en bouw tussen Castellumlaan en Oosterlengte
De voorbereidingen voor de bouw van woningen op het terrein tussen de Castellumlaan en
Oosterlengte beginnen eind maart. Dan zet de projectontwikkelaar het bouwterrein af met eigen
hekken. De bouwwerkzaamheden duren ongeveer 2 jaar. In het voorjaar van 2023 is het nieuwe
buurtje klaar.
Planning werkzaamheden
Van eind maart tot eind mei worden de riolering
en bouwwegen aangelegd. Dan volgen in juni en
juli nutsleidingen, elektra, waterleidingen en
datakabels. De bouwmaterialen worden aan- en
afgevoerd via de Castellumlaan. De start van de
bouw is afhankelijk van de voortgang van de
verkoop van de woningen. De
projectontwikkelaar verwacht na de
zomervakantie met de bouw te kunnen
beginnen.
Informatie over de woningen
Donderwolk

De grond van het terrein tussen de
Castellumlaan en de Oosterlengte is nu
eigendom van de projectontwikkelaar BonGroep. Dit voorjaar starten zij met de verkoop
van de woningen. Informatie over het plan en de
verkoop vindt u op de website van de
ontwikkelaar www.woneninhartvandemeern.nl.
De speeltoestellen en het hondentoilet komen
binnen de bouwhekken te liggen. Daarom laat de
gemeente ze komende weken verwijderen.
Als alle bouw- en inrichtingswerkzaamheden
klaar zijn, komt er weer groen en ruimte om te
spelen en om honden uit te laten. De
projectontwikkelaar plaatst er, onder andere,
nieuwe speeltoestellen. Zo gauw de
bouwwerkzaamheden en de veiligheid het
toelaten, komt er een tijdelijk voetpad langs de
begraafplaats naar de nieuwe straat

Zijde Castellumlaan

‘Donderwolk’ bij de Zandweg.
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Meer informatie over het project
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de projectleider van de gemeente Utrecht
Han Bleijs via telefoonnummer 14 030 of e-mail
leidscherijngroeit@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.

