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Update tijdelijke gebouwen aan Landschapsbaan
In december 2019 informeerden we u over de tijdelijke huisvesting aan de Landschapsbaan voor de
kinderopvangorganisaties uit MFA Weide Wereld en de tijdelijke dependance van het Amadeus Lyceum. Wij
informeren u in dit bericht over de voortgang.
Verbouwing Weide Wereld
MFA Weide Wereld wordt verbouwd. Hiermee maken
we dit gebouw meer kindvriendelijk, toegankelijk,
gezond en toekomstbestendig. In december 2019
hebben de gemeente en scholen overeenstemming
bereikt over een nieuwe locatie voor de basisscholen
OBS Vleuterweide, Zonnewereld en De Twaalfruiter
(locatie Boomgaarden/Balkon). De Twaalfruiter
verhuist naar Weide Wereld.
De oorspronkelijke plannen voor de verbouwing
moesten daarna worden aangepast. Momenteel zijn
we in gesprek met alle gebruikers over de nieuwe
indeling, zodat deze goed aansluit bij de nieuwe
organisaties in Weide Wereld. Hierdoor start de
verbouwing later dan eerder gepland, we verwachten
vanaf september 2021. De verbouwing duurt ongeveer
1,5 jaar. Tijdens de verbouwing is er veel
(geluids)overlast en kunnen de
kinderopvangorganisaties niet in het gebouw blijven. In
die periode is de tijdelijke locatie voor de
kinderopvangorganisaties Koko en Smallsteps nodig.

op dit moment nog. Zodra meer duidelijk is over de
bouw van de tijdelijke dependance, informeren wij u
hierover. De schoolbesturen van VOLT! en Amadeus
zijn overeengekomen dat het Amadeus Lyceum
voorlopig ruimte in VOLT! kan gebruiken. Vanaf de
zomer van 2023 past het aantal leerlingen van het
Amadeus weer in het huidige gebouw aan de
Burchtpoort.
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.

Tijdelijk gebouw Koko en Smallsteps
De planning is dat in de zomer van 2021 het tijdelijke
gebouw wordt geplaatst en de
kinderopvangorganisaties daarheen verhuizen. Begin
2023 verhuizen de kinderopvangorganisaties weer
naar Weide Wereld en wordt het tijdelijke gebouw voor
de kinderopvang aan de Landschapsbaan verwijderd.
Begin 2021 start de aanvraag voor de
omgevingsvergunning voor dit gebouw. Deze wordt
gepubliceerd op https://overuwbuurt.overheid.nl/
Tijdelijke dependance Amadeus Lyceum
Het proces rondom de omgevingsvergunning voor de
tijdelijke dependance van het Amadeus Lyceum loopt
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