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Aanleg zit- en sportplek De Sporeplein 
 
 
In september 2022 start de gemeente met de aanleg van een nieuwe zit- en sportplek aan De Sporeplein in 
Vleuten. In dit wijkbericht leest u wat we hier gaan doen en wat u ervan kunt merken.  
 
Nieuwe zit- en sportplek 
We maken een nieuwe zit- en sportplek aan De 
Sporeplein, tegenover middelbare school VOLT en 
naast de fietsenstalling van Station Vleuten. We 
maken zitranden en plaatsen een basketbalpaal. De 
plek wordt ook groener. We halen een deel van de 
stenen weg om 11 nieuwe bomen te planten. Ook 
komen er struiken en planten. Achterop dit wijkbericht 
kunt u het ontwerp bekijken.  
 
Wanneer kon u reageren? 
Vorig jaar ontving u van ons een uitnodiging voor een 
informatiemarkt in september 2021. Hier 
presenteerden wij het eerste ontwerp voor de zit- en 
sportplek. U kon ook het ontwerp zien op 
utrecht.nl/jongerenvdm en uw reactie per mail sturen. 
Op de markt lieten we ook andere sport- en 
ontmoetingsplekken voor jongeren in Leidsche Rijn en 
Vleuten-De Meern zien.  
 
Wij ontvingen geen reacties of vragen over het 
ontwerp voor De Sporeplein. Daarom maakten we van 
het eerste ontwerp een definitief ontwerp. Het ontwerp 
kunnen we nu uitvoeren.  
 
Start aanleg in september  
De aannemer start rond 26 september. Het werk duurt 
ongeveer drie weken. De bomen planten we in het 
plantseizoen (november – maart).  
Wij verwachten dat u geen of weinig overlast van het 
werk ervaart. Tijdens de werkzaamheden blijven de 
fietsenstalling, de looproute naar het station en het 
fietspad gewoon open en bereikbaar.  
 
Meer ruimte voor jongeren in Leidsche Rijn en 
Vleuten-De Meern 
Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar in Leidsche Rijn 
en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. 

Bijna 40% van de jongeren uit Utrecht woont in deze 
wijken. Er zijn nu niet voldoende plekken voor hen om 
buiten samen te komen. Daarom maken we de 
aankomende jaren plekken waar ze kunnen en mogen 
zijn, zoals overdekte bankjes of sportplekken. Kijk op 
utrecht.nl/jongerenvdm wat we al gedaan hebben.  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kijk op utrecht.nl/jongerenvdm.  
Of neem contact op met Marielle Versteeg, 
projectleider, via ruimtevoorjongeren@utrecht.nl of 
telefoonnummer 14 030. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Vleuten-De Meern, Dorpsplein 
1, via vleutendemeern@utrecht.nl of telefoonnummer 
14 030. 
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