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Kinderdagcentrum Reinaerde tijdelijk naar
Componistenlaan
MFA Weide Wereld in Vleuterweide wordt verbouwd. Tijdens de verbouwing moet een aantal organisaties uit
het gebouw tijdelijk naar een andere plek. Kinderdagcentrum Reinaerde De Ster verhuist dan tijdelijk naar de
Componistenlaan. Met dit wijkbericht informeren we u hierover.
Verbouwing Weide Wereld
MFA Weide Wereld wordt verbouwd. Hiermee maken
we dit gebouw meer kindvriendelijk, toegankelijk,
gezond en toekomstbestendig. We verwachten dat de
verbouwing vanaf september 2021 start. Deze is naar
verwachting afgerond in februari 2023.
Tijdelijke locatie Reinaerde De Ster
De verbouwing geeft veel (geluid)overlast voor de
kinderen van het kinderdagcentrum Reinaerde De
Ster. Reinaerde krijgt daarom tijdens de verbouwing
een tijdelijke locatie aan de Componistenlaan. Voor
deze locatie is gekozen omdat er voldoende plek is om
de kinderen te brengen en halen met taxibusjes.

Over Reinaerde De Ster
Reinaerde Kinderdagcentrum De Ster biedt zorg aan
kinderen van 0 tot 18 jaar met een
ontwikkelingsachterstand, meervoudige of
verstandelijke beperking. Elke groep met kinderen op
het kinderdagcentrum heeft zijn eigen manier van
werken en zijn eigen sfeer.
De kinderen hebben een vast dagprogramma met
individuele en groepsactiviteiten. Spelenderwijs wordt
het kind gestimuleerd. De dagopvang is geopend van
8.00 uur tot 15.15 uur. Daarna biedt het
kinderdagcentrum buitenschoolse opvang tot 18.00
uur.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider van Onderwijshuisvesting, via
telefoonnummer 14 030 of
projectmfaleidscherijn@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten de Meern,
Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030.

Tijdelijke locatie aan de Componistenlaan
Planning
Begin 2021 dienen we een aanvraag in voor een
omgevingsvergunning voor de tijdelijke locatie aan de
Componistenlaan. Deze wordt gepubliceerd
op https://overuwbuurt.overheid.nl/. De planning is om
het tijdelijke gebouw in de zomer van 2021 gereed te
hebben en het kinderdagcentrum te verhuizen. Begin
2023 zal Reinaerde weer terugkeren naar de Weide
Wereld.
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