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Wijkbericht

maart 2021

Frederik van Eedenstraat 5 vanaf 2022 weer in
gebruik als schoolgebouw
Het schoolgebouw aan de Frederik van Eedenlaan 5a wordt op dit moment verhuurd aan verschillende
partijen. Vanaf de tweede helft van 2022 wordt het gebouw weer tijdelijk gebruikt als basisschool en voor
kinderopvang.
Waarom nu al een wijkbericht?
De afgelopen periode hebben het schoolbestuur en de
kinderopvangorganisatie die tijdelijk gebruik gaan
maken van het schoolgebouw, het gebouw een aantal
keer bezocht.
Voor de huurders en voor u als omwonenden is het
goed om te weten wat de plannen voor de toekomst
zijn.
Welke school komt erin?
De nieuwe wijk Cartesius krijgt een eigen kindcentrum.
Dit gebouw wordt volgens planning opgeleverd in
2024. De eerste huizen in Cartesius worden naar
verwachting in 2022 opgeleverd. Om de kinderen uit
Cartesius op te kunnen vangen, beginnen de
basisschool en de kinderopvang in 2022 op een
tijdelijke locatie. De Frederik van Eedenstraat is
hiervoor de beste oplossing, omdat die dichtbij de
woningen in Cartesius ligt.
De kinderen uit de nieuwe wijk Cartesius kunnen zo
vanaf het begin met elkaar naar hun eigen basisschool
en de kinderopvang.

Planning
Op dit moment bestaat er alleen een globale planning,
waarbij we er vanuit gaan dat:
• de verbouwing begin 2022 van start gaat
• de kinderen vanaf de tweede helft van 2022 in
het gebouw aan de Frederik van Eedenstraat
zullen zijn
• de kinderen in het schooljaar 2024-2025
verhuizen naar hun kindcentrum in Cartesius.
We brengen u tijdig op de hoogte van de definitieve
planning.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
projectleider van de gemeente, via telefoonnummer
14 030 of onderwijshuisvesting@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030.

Verbouwing
Voordat basisschool en kinderopvang veilig van start
kunnen, wordt het schoolgebouw aan de Frederik van
Eedenstraat verbouwd. Deze verbouwing duurt
ongeveer een half jaar.

Verspreidingsgebied:
Broerestraat | Cremerstraat | Frederik van Eedenstraat | Justus van Maurikstraat | Majellapark | Poelhekkestraat |
Thomas à Kempisweg | Van Meursstraat |
Oplage: 191 stuks
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