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Tijdelijke huisvesting kinderdagverblijven aan de
Landschapsbaan
De gemeente gaat een omgevingsvergunning verlenen voor de tijdelijke huisvesting van kinderdagverblijven
aan de Landschapsbaan. Graag informeren wij u over het vervolgproces en nodigen wij u uit voor een
informatiebijeenkomst op dinsdag 15 maart.
Vergunning
In juli 2021 is de omgevingsvergunning aangevraagd
om de kinderdagverblijven KOKO en Smallsteps
tijdelijk te vestigen aan de Landschapsbaan. Toen is er
contact geweest met omwonenden over dit plan, en
zijn ook bezwaren uitgesproken. Door de dringende
verbouwing van de Weide Wereld en het ontbreken
van geschikte alternatieve locaties ziet de gemeente
zich genoodzaakt een oplossing te bieden in de vorm
van tijdelijke huisvesting. De vergunning voor de
tijdelijke huisvesting van de kinderdagverblijven op de
Landschapsbaan wordt daarom verleend.
We begrijpen dat dit vragen kan oproepen en daarom
blijven we graag met u in gesprek en nemen we u mee
in de ontwikkelingen binnen dit project.
MFA Weide Wereld
Dit najaar start de verbouwing van de Weide Wereld.
Het gebouw wordt kindvriendelijker, toegankelijker,
gezonder en toekomstbestendig gemaakt. Tijdens zo’n
verbouwing is er veel geluidsoverlast. Daardoor
moeten een aantal gebruikers, waaronder de
kinderdagverblijven van KOKO en Smallsteps, tijdelijk
elders gehuisvest worden.
Er wordt gestuurd op een planning waarin de
kinderdagverblijven in december 2023 terugkeren naar
hun permanente locatie in de Weide Wereld. De
locatie aan de Landschapsbaan wordt dan ontruimd en
de vijver wordt verder afgegraven. Als er vertraging
optreedt kan dit uitlopen tot uiterlijk 31 juli 2024. Tot
die datum is de vergunning geldig.

In de vergunning wordt opgenomen dat er na het
beëindigen van het gebruik door de
kinderdagverblijven geen nieuwe vergunning meer
wordt verleend voor een andere tijdelijke functie op
deze locatie.
Informatiebijeenkomst
Tijdens een bijeenkomst informeren wij u graag over
de stand van zaken en over de vervolgstappen.
Uiteraard is er genoeg ruimte voor het stellen van
vragen.
Datum : 15 maart
Locatie : Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
Dorpsplein 1
Tijdstip : 19.00 – 20.00 uur
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.
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