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Vervangen kunstgrasveld sportpark Vechtzoom.
De gemeente vervangt in week 26 t/m week 31 (22 juni 2020 t/m 31 juli 2020) het kunstgrasveld op sportpark
Vechtzoom. In dit wijkbericht leest u om welke veld het gaat en waarom we deze vervangen.
Welk veld vervangen we?
Wij gaan veld 3 vervangen. Dit is een voetbalveld van
kunstgras. Dit veld ligt al sinds 2005 op het sportpark.
Hieronder ziet u om welk veld het gaat.

Wat gaat u merken van de werkzaamheden?
De werkzaamheden vinden op het sportpark plaats. In
totaal zijn we ca. 6 weken bezig met de
werkzaamheden.
We verwachten dat u weinig tot geen last heeft van de
werkzaamheden. Met het aanleveren en afvoeren van
materialen kan het tijdelijk echter wel drukker worden
met bouwverkeer in en om uw wijk.
De trainingen die normaal op het kunstgrasveld
plaatsvinden worden tijdens de werkzaamheden
voortgezet op het natuurgrasveld.
Meer weten over vechtzoom?
Wilt u meer weten over het sportpark vechtzoom? Kijk
dan op utrecht.nl/sportparkvechtzoom Hier vindt u
meer informatie over de toekomstplannen voor het
sportpark.
De werkzaamheden die vanaf 22 juni worden
uitgevoerd zijn reguliere werkzaamheden. Deze staan
los van de herinrichtingsplannen.

Waarom vervangen we dit veld?
Het veld is al 15 jaar oud. Daarom is het tijd om het
veld te vervangen. Dit is om de sportkwaliteit te
kunnen garanderen. Het veld krijgt een nieuwe
kunstgrasmat, die na afronding van de
werkzaamheden voldoet aan de eisen van de KNVB.
Het betreft hier een reguliere vervanging van een
kunstgrasveld omdat de toplaag is afgeschreven.

Met vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij
het Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17 of via
telefoonnummer 14 030.

Naast het vervangen van veld 3 worden er
herstelwerkzaamheden aan de bestrating en het
hekwerk rondom het veld uitgevoerd. Dit zijn reguliere
onderhoudswerkzaamheden en nodig om het veld
veilig te houden en goed te kunnen beheren.
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