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Centrum Vleuterweide: groener en veiliger 

 

We willen het winkelcentrum van Vleuterweide groener en prettiger maken voor voetgangers. We voeren 

venstertijden in voor laden en lossen, en verbeteren het voetgangersgebied. De oevers van de Burchtvijver 

richten we definitief in. Dit jaar willen we samen met omwonenden en winkeliers kijken hoe we dit het beste 

kunnen doen.  

 

Een groener winkelcentrum 

Centrum Vleuterweide kan een stuk groener. We 

willen meer planten, bomen of ander groen toevoegen. 

Dat doen we vooral op de pleinen. We onderzoeken 

ook of we in de straten meer groen kunnen toevoegen. 

Daarbij moeten we rekening houden dat de winkels 

voor bezoekers, leveranciers en hulpdiensten goed 

bereikbaar blijven.  

 

We maken het groener omdat het centrum dan mooier 

wordt. Maar ook zodat de winkelstraten bij harde wind 

meer beschut zijn, en het bij hitte koeler is. Als er meer 

groen is, kan ook de regen bij extreme buien beter 

worden verwerkt en vastgehouden in het gebied. 

 

Inrichting oevers Burchtvijver 

De Burchtvijver hebben we in fases uitgegraven. We 

maken het laatste deel van de vijver af en richten de 

oevers in als de tijdelijke kinderopvang aan de 

Landschapsbaan weg is. Er komen meer bomen en 

we denken aan een wandelpad om een rondje om de 

vijver te kunnen lopen. 

 

Meedenken over het plan 

We betrekken u en de winkeliers van Centrum 

Vleuterweide bij het maken van ontwerpen voor een 

groener winkelcentrum en de oevers van de 

Burchtvijver. We horen graag welke ideeën u hierover 

heeft. U ontvangt later dit jaar een uitnodiging om 

hierover mee te denken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venstertijden voor laden en lossen 
We willen dat bewoners en bezoekers veilig kunnen 
lopen in het centrum van Vleuterweide. Daarom 
voeren we venstertijden in voor laden en lossen.  

• Busjes en vrachtverkeer mogen straks alleen 

tussen 6.00 uur en 12.00 uur laden en lossen in 

het voetgangersgebied. Dit geldt ook voor 

bezorgers van pakketjes bij bewoners en winkels.  

• Fietsen in het voetgangersgebied is straks alleen 

toegestaan na 18.00 uur tot 12.00 uur de volgende 

dag.  

• Scooters mogen nooit het voetgangersgebied 

inrijden.  
 
We plaatsen verkeersborden met de nieuwe regels in 
het gebied.  

 

Verkeersbesluiten voor venstertijden 

Om venstertijden in te voeren, moeten we eerst 

verkeersbesluiten nemen. Dit zijn officiële besluiten die 

we in februari 2023 publiceren op overheid.nl. Tegen 

verkeersbesluiten kunt u tot 6 weken na publicatie 

bezwaar indienen.  

 

Wanneer gaan de venstertijden in? 

Wanneer de venstertijden ingaan weten we nu nog 

niet. U ontvangt van ons een wijkbericht als we de 

datum weten.   

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u naar 

www.utrecht.nl/centrumvleuterweide. Of neem contact 

op met Ron te Veldhuis (projectmanager), via 

ron.te.veldhuis@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 via algemeen 

telefoonnummer 14 030. 
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