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Nieuwe middelbare school Vleuten-De Meern en
Leidsche rijn: vier mogelijke locaties
Het aantal middelbare scholieren in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn blijft de komende jaren groeien. De
huidige scholen voor voortgezet onderwijs hebben niet voldoende ruimte voor al deze leerlingen en daarom
is er een nieuwe middelbare school nodig voor 1.000 leerlingen.
Onderzoek naar een geschikte plek voor de nieuwe middelbare school heeft vier mogelijke locaties
opgeleverd. Hieronder worden de vier locaties weergegeven. Wij horen graag wat u van deze locaties vindt.

Groei aantal middelbare scholieren
Het aantal inwoners en middelbare scholieren van de
gemeente Utrecht groeit. De gemeente Utrecht wil elk
kind in Utrecht een plek bieden op een Utrechtse
middelbare school. Naar verwachting stijgt het aantal
middelbare scholieren met bijna 5.000 leerlingen in de
periode 2019-2035.

Locatieonderzoek
Om een geschikte plek voor de school de vinden zijn –
in de toekomst - beschikbare locaties in Vleuten-De
Meern en Leidsche Rijn onderzocht. Er is gekeken of
ze aan de eisen voldoen voor het bouwen van de
school. Nu het locatieonderzoek vier mogelijke locaties
heeft opgeleverd, vragen wij u om mee te denken.

Dit betekent dat er meer scholen nodig zijn. In VleutenDe Meern en Leidsche Rijn wordt een stijging van
ongeveer 1.500 leerlingen verwacht. Dus om ervoor te
zorgen dat in ieder deel van de gemeente voldoende
aanbod is, is het nodig om een nieuwe middelbare
school te bouwen in Vleuten-De Meern of Leidsche
Rijn. Hiervoor wordt een geschikte locatie gezocht. De
nieuwe school krijgt drie gymzalen en heeft plek voor
1.000 leerlingen op vmbo-, havo- en vwo-niveau.

Vier locaties
De vier locaties waar het om gaat, zijn:
•
•
•
•

Ten Veldestraat
Boteyken
Hindersteinlaan
Burgemeester Verderlaan

Lees verder op de achterkant

Utrecht.nl

Denk mee over de vier locaties
Graag horen wij van u welke mogelijkheden en
beperkingen u bij elk van de locaties ziet. U kunt dit
van 21 juni tot 14 juli 2021 aangeven via DenkMee!.
Wij vragen u om naar denkmee.utrecht.nl te gaan en
hier uw reactie te geven. Ook kunt u onderstaande QR
Code scannen met uw telefoon of tablet:

Hoe gaat het dan verder?
Ook aan het schoolbestuur dat de school gaat bouwen
en aan de verschillende gemeentelijke afdelingen
wordt hetzelfde gevraagd.
De reacties van alle partijen, worden met een advies
voor de keuze voorgelegd aan het college van B&W.
Het college neemt uiteindelijk het besluit waar de
school komt.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
projectleider Iriena Bouwkamp. Dit kan op werkdagen
via 030 - 286 75 93 of 06 - 12 38 67 11 of via
onderwijshuisvesting@utrecht.nl.

Uw reactie per telefoon
Geeft u liever uw reactie via de telefoon? Dat kan ook!
Bel dan naar projectleider Iriena Bouwkamp van de
gemeente Utrecht. Dit kan op werkdagen via 030 - 286
75 93 of 06 - 12 38 67 11. Bij geen gehoor wordt u
teruggebeld.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij
• Wijkservicecentrum Vleuten de Meern,
Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030.
•

Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030.

