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Werkzaamheden Sportpark Overvecht Noord
Sportpark Overvecht Noord heeft straks twee nieuwe gebruikers. Naast de bestaande partijen
voetbalvereniging EDO, Inline Skaterhockey Utrecht Disaster en Tennis Academie Utrecht komen binnenkort
ook FC Utrecht en de Utrechtse Rashondenvereniging (URV) naar het park. Om dit mogelijk te maken, zijn er
inmiddels werkzaamheden gestart die naar verwachting tot de zomer duren. In dit wijkbericht leest u meer
over de achtergrond en planning.
URV zal vanaf juni gebruik maken van een bestaand
sportveld en een kantinegebouw. FC Utrecht realiseert
een trainingsaccommodatie voor het eerste
herenteam. De werkzaamheden daarvan zijn al
gestart. De accommodatie zal onder andere bestaan
uit twee speelvelden, een trainingsstrook, een
clubgebouw en parkeergelegenheid. De gemeente is
samen met de huidige en nieuwe gebruikers in
gesprek hoe zij het park straks het beste samen
kunnen gebruiken.
Wat is de planning?
De werkzaamheden duren naar verwachting tot de
zomer. De velden en de accommodatie moeten bij de
start van het voetbalseizoen (ongeveer half augustus)
klaar zijn.

Overlast? Meld het ons
Hebt u overlast van de werkzaamheden? Neem dan
contact op met een van onderstaande uitvoerders:
•
firma Jan Snel, dhr. Derksen, 06-52688143
•
firma De Ridder, dhr. Servaas, 06-55372760
•
FC Utrecht, dhr. Keuning, 06-51479449
Meer informatie?
Voor meer informatie over de plannen kunt u contact
opnemen met het secretariaat van
Vastgoedorganisatie Utrecht, via telefoonnummer
14 030 of secretariaatvgu@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17,
of via telefoonnummer 14 030.

Heiwerkzaamheden
Op donderdag 25 en vrijdag 26 maart zijn er
heiwerkzaamheden voor de accommodatie van FC
Utrecht. Dit kan geluidshinder met zich meebrengen
door het heien. Ook is er dat moment meer
bouwverkeer door het aan- en afvoeren van
bouwmateriaal. De verschillende uitvoerders proberen
de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Verspreidingsgebied: Floriadreef, Gafeldijk, Labradordreef, Manitobadreef, Tennesseedreef en Texasdreef

