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Bouw tijdelijke huisvesting kinderdagverblijven
aan de Landschapsbaan in zomer 2022
De eerdere planning ging ervan uit dat de tijdelijke huisvesting in december 2021 in gebruik genomen zou
worden. Hierover informeerden wij u in juni. De verbouwing van multifunctionele accommodatie (MFA) Weide
Wereld start later, dit is van invloed op de planning van de tijdelijke huisvesting.

Planning
De definitiefase van MFA de Weide Wereld is
afgerond. Met deze stap is ook de planning van het
project geactualiseerd. De verbouwing van de Weide
Wereld start later, dus de kinderen hoeven pas
volgend jaar gebruik te maken van de tijdelijke
huisvesting. De ingebruikname van het gebouw is in
de nieuwe planning per oktober 2022.

MFA Weide Wereld
Om te voorkomen dat medewerkers en bezoekers van
KOKO en Smallsteps last hebben van de verbouwing
van de Weide Wereld, verhuizen zij voor deze periode
naar de tijdelijke huisvesting aan de Landschapsbaan.
Zodra de verbouwingswerkzaamheden zijn afgerond
zullen de kinderdagverblijven weer terugverhuizen
naar de permanente locatie in MFA Weide Wereld.

De verwachting blijft dat de tijdelijke huisvesting eind
2023 weg is en dat daarna de Burchtvijver volledig
afgegraven wordt.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op
www.utrecht.nl/weidewereld

De nieuwe planning ziet er als volgt uit:
• zomer 2022: bouw tijdelijke huisvesting
• oktober 2022: inhuizen kinderdagverblijven
• december 2023: uithuizen/verwijderen tijdelijk
gebouw en start afgraven vijver
Bovenstaande planning is afhankelijk van de
ontwikkelingen rondom MFA Weide Wereld, het
verkrijgen van de omgevingsvergunning en de
behandeling van de ingediende bezwaren.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider van Onderwijshuisvesting, via
telefoonnummer 14 030 of
onderwijshuisvesting@utrecht.nl.
U kunt zich aanmelden voor updates per e-mail. Ook
dit kan via onderwijshuisvesting@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Vleuten-de Meern/Leidsche
Rijn, Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030.

Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u.

Verspreidingsgebied: Landschapsbaan, Beemdgrassingel, Kruidentuinlaan, Vossenburcht, Bloementuin, Burchtplein,
Burchtpromenade, Burchtwal, Dassenbucht, Valkenburcht, Zuiderburcht
Oplage: 328
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