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Start werkzaamheden sportpark Vechtzoom
Half februari starten de werkzaamheden op het sportpark. Het sportpark krijgt twee hockeyvelden en één van
beide voetbalvelden krijgt een andere plek op het terrein.
Wat gaat er gebeuren?
Voor de kantine komen twee hockeyvelden. Het
natuurgrasveld dat hier nu ligt, verschuift richting het
Antoniuskwartier. Dit is het donkergroene veld op de
tekening hiernaast. Om deze verschuiving mogelijk te
maken verdwijnen er twee bestaande groenstroken. In
ruil hiervoor komt op diverse plekken op het terrein
nieuwe aanplant.
Daarnaast wordt de sloot aan de noordkant van het
terrein verlegd, verbreed en krijgt hij een vlakke oever
aan de kant van het stadspark. Dit is gunstig voor de
aanwezige planten en dieren.
Tijdens de werkzaamheden blijft het sportpark zo veel
mogelijk toegankelijk voor de gebruikers.
Planning is dat alles eind augustus voor de start van
het nieuwe voetbal- en hockeyseizoen klaar is en dat
er naar hartenlust gesport kan worden.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Het kan zijn dat u tijdens de werkzaamheden
(geluids)hinder ondervindt. Dit is helaas niet altijd te
voorkomen. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt
om de overlast zoveel mogelijk te beperken en staat
de veiligheid van de omwonenden en gebruikers van
het sportpark voorop.

Tekening nieuwe indeling sportpark Vechtzoom
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider van de gemeente van
Vastgoedorganisatie Utrecht, via telefoonnummer
14 030 of vechtzoom@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17,
of via telefoonnummer 14 030.

Binnenkort informeert de aannemer de (direct)
omwonenden en de gebruikers van het sportpark over
de omvang, de aard van de werkzaamheden,
werktijden en wat de aan- en afvoerroute voor de
materialen wordt.
Vanaf dat moment kunt u bij de aannemer terecht met
vragen over de werkzaamheden of als u overlast
ondervindt.
Verspreidingsgebied:
Vitóriadreef, Londrinadreef, Sáo Vicentedreef, Campinasdreef, Vechtdijk, Valparaisodreef
Oplage: 296 stuks
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