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Informatieavond nieuwbouw Jenaplanschool
Zonnewereld en obs Vleuterweide
Jenaplanschool Zonnewereld en obs Vleuterweide krijgen een nieuw gebouw aan de Passiebloemweg.
Inmiddels zijn de scholen gestart met de voorbereiding voor het ontwerp. Wij nodigen u uit deel te nemen aan
een online informatiebijeenkomst op 26 januari.
Bijeenkomst 26 januari 19.30-21.00 uur
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de
online informatiebijeenkomst op dinsdagavond 26
januari van 19.30 – 21.00 uur.
De bijeenkomst vindt plaats via Zoom. Om deel te
nemen moet u zich aanmelden. Aanmelden kan tot en
met 25 januari via onderwijshuisvesting@utrecht.nl.
U krijgt dan een e-mail met een link naar de
bijeenkomst.

Bouwenvelop en bestemmingsplan
Bij de vorige bijeenkomst in juni hebben we u
geïnformeerd over de bouwenvelop. In de
bouwenvelop staan de uitgangspunten van het
bestemmingsplan. De bouwenvelop is in de zomer ter
inzage gelegd. De reacties hierop zijn behandeld. Naar
aanleiding hiervan is de bouwenvelop gewijzigd. De
bouwhoogte is bijvoorbeeld gedeeltelijk verlaagd. Dit
zullen we op de informatieavond toelichten.

Wat bespreken we op de bijeenkomst?
De informatieavond zal bestaan uit de volgende
onderdelen:
• Stand van zaken bouwenvelop/
bestemmingsplan
• Jenaplanschool Zonnewereld
Toelichting ontwerptraject en mogelijkheid tot
geven input
• obs Vleuterweide
Toelichting ontwerptraject en mogelijkheid tot
geven input
• Middengebied tussen scholen voor spelen
en parkeren
Toelichting en mogelijkheid tot geven van input
voor het ontwerptraject
• Vervolgtraject en afsluiting

Op 26 januari wordt de bouwenvelop in het college van
B&W behandeld. Na vaststelling van de bouwenvelop
komt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. Het
bestemmingsplan maakt de bouw van twee scholen
planologisch-juridisch mogelijk. Met de uitgangspunten
en de bepalingen uit de bouwenvelop en het
bestemmingsplan wordt nu uiteraard al rekening
gehouden in de ontwerpen van de scholen.

Ontwerp 2 scholen
De scholen zijn begonnen met het ontwerpproces voor
de beide scholen. Graag informeren zij u hierover en
vragen zij u om tips en aandachtspunten voor het
ontwerp. Hiervoor organiseert de gemeente samen
met de twee scholen een online informatiebijeenkomst.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten De Meern,
Dorpsplein 1, via vleutendemeern@utrecht.nl of via
telefoonnummer 14 030.

Meer informatie
Actuele informatie vindt u op de website
www.utrecht.nl/passiebloemweg
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider van de gemeente via telefoonnummer
14 030 of onderwijshuisvesting@utrecht.nl.
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