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Tijdelijke huisvesting kinderdagverblijven aan de
Landschapsbaan
Op 1 april heeft de gemeente een online informatiebijeenkomst georganiseerd over de tijdelijke huisvesting
van twee kinderdagverblijven aan de Landschapsbaan. Na deze bijeenkomst heeft de gemeente op verzoek
van de bewoners nog zes alternatieve locaties voor de kinderdagverblijven onderzocht. Uit dit onderzoek
blijkt dat geen van deze locaties bruikbaar is waardoor de Landschapsbaan meest geschikte locatie is.
Alternatieve locaties zijn onderzocht
Voor de tijdelijke huisvesting van de twee
kinderdagverblijven zijn door bewoners zes
alternatieve locaties aangedragen. De vraag aan de
gemeente was om te onderzoeken of een van deze
locaties een goed alternatief is voor de locatie aan de
Landschapsbaan.
De locaties zijn beoordeeld en helaas alle zes
ongeschikt bevonden. Dit komt voornamelijk door de
afstand vanaf de huidige locatie (Weide Wereld), het
tekort aan (buiten)ruimte en de wettelijke eisen die aan
kinderdagverblijven worden gesteld.
Omgevingsvergunning
Dit betekent dat de Landschapsbaan ook na nader
onderzoek de meest geschikte is locatie is. Omdat de
kinderdagverblijven eind dit jaar al moeten verhuizen
naar een tijdelijke huisvesting, wordt de
omgevingsvergunning op korte termijn aangevraagd.
Planning
De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
•
•
•
•

juni 2021 aanvraag omgevingsvergunning
Dit kunt u volgen via overuwbuurt.overheid.nl
oktober 2021 plaatsing tijdelijke huisvesting
december 2021 tijdelijke huisvesting gereed
tweede helft 2023 tijdelijke huisvesting gaat weg,
zodra verbouwing van de Weide Wereld is klaar

is. Daarna wordt de Burchtvijver volledig
afgegraven.
Informatiebijeenkomst
Na de zomervakantie organiseert de gemeente een
informatiebijeenkomst over de plaatsing van de
tijdelijke huisvesting en de mogelijkheid om een deel
van de vijver alvast af te graven.
Via een wijkbericht ontvangt u hiervoor eind augustus
een uitnodiging.
Meer informatie?
Tijdens de informatiebijeenkomst op 1 april zijn er veel
vragen gesteld. De aanwezigen hebben een overzicht
van alle vragen en antwoorden via e-mail ontvangen.
Wilt u dit overzicht ook ontvangen of heeft u andere
vragen naar aanleiding van dit bericht? Dan kunt u
contact opnemen met Vastgoedorganisatie Utrecht via
telefoonnummer 14 030 of secretariaatvgu@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten de Meern,
Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030.

Verspreidingsgebied: Landschapsbaan, Beemdgrassingel, Kruidentuinlaan, Vossenburcht, Bloementuin, Burchtplein,
Burchtpromenade, Burchtwal, Dassenbucht, Valkenburcht, Zuiderburcht
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