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Op 3 mei wordt gestart met bouwwerkzaamheden voor de tijdelijke schoollocatie aan
de Landschapsbaan, ten westen van de
Passiebloemweg. De bouwvergunning is
verleend, deze wordt binnenkort gepubliceerd
in Ons Utrecht / Ons Leidsche Rijn. In verband
met de geringe draagkracht van de grond zijn
heiwerkzaamheden helaas noodzakelijk.
De heiwerkzaamheden worden als eerst
uitgevoerd en nemen ongeveer 6 werkdagen in
beslag. Conform de handhaafinstructie van de
gemeente Utrecht vinden deze werkzaamheden niet plaats buiten de periode van 07.00
tot 19.00 uur.

Berging vliegtuigwrak
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Presentatie mozaïek van Harrie Sterk
Afgelopen zaterdag, 24 april, werd het mozaïek "Touwtje springende meisjes" onthuld op
de nieuwe locatie. Bij de sloop van de Willibrordschool in 2008 werden twee mozaïeken
gered door oplettende buurtbewoners. Woningcorporatie GroenrandWonen was bereid de
restauratie van één van de kunstwerken te financieren. Daarnaast heeft GroenrandWonen
het mogelijk gemaakt dat dit mozaïek herplaatst wordt aan een pand van de corporatie op
de hoek van de Dorpstraat en de Camphuysenstraat.
Wethouder Harrie Bosch en directeur van GroenrandWonen, Lilian Verheul, onthulden het
mozaïek op de nieuwe locatie. Naar aanleiding van de onthulling werd ook de
tentoonstelling 'Vleutense werken van Harrie Sterk' zaterdag in het Wijkservicecentrum
geopend. De tentoonstelling is tot en met 4 juni te zien.

Fleur een openbare
boomspiegel op!
Heeft u in uw buurt openbare boomspiegels in
een verharding? Wilt u die opfleuren met
vrolijke beplanting? Kom dan naar de
Plantjesdag 2010 van het Wijkservicecentrum
Vleuten-De Meern.
Wanneer
Waar
Tijdstip

: zaterdag 15 mei 2010
: Torenplein in Vleuten
: 10.00 uur tot 14.00 uur

Op zaterdag 15 mei kunt u gratis vaste planten
ophalen voor een openbare boomspiegel in uw
buurt. Wij hopen dat wijkbewoners die een
openbare boomspiegel beplanten, dit ook
willen gaan onderhouden. Onderhouden
betekent in dit geval de boomspiegel regelmatig wat water geven en het onkruid wieden.
Dit laatste is nodig om de nieuwe aanplant een
kans te geven. Het Wijkservicecentrum wil dit
initiatief dan ook belonen door hier een
wedstrijd aan vast te koppelen. Maak in
augustus a.s. een foto van uw goed onder-

Tentoonstelling ‘Vleutense werken van Harrie Sterk’ van Harrie Sterk
Periode:
24 april - 4 juni 2010
Openingstijden:
woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur, donderdag van 13.0020.00 uur, zaterdag 22 mei en zondag 30 mei van 11.00-16.00 uur
Locatie:
Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, trouwzaal, Dorpsplein 1
Meer informatie:
www.harriesterk.nl

houden boomspiegel met de vaste plantjes die
u ontvangen heeft in mei. Stuur deze foto op
naar vleutendemeern@utrecht.nl met uw naam
en telefoonnummer. Uw wijkopzichter gaat
tijdens één van zijn rondes in de wijk bij de
beplante
boomspiegel
kijken
of
die
overeenkomt met uw foto. Vervolgens wordt
door hem de mooiste beplante en onder-

houden boomspiegel uitgekozen. De winnaar
krijgt voor zijn of haar eigen tuin voor een uur
de hulp van een professionele tuinman
inclusief een mooie rozenplant voor de tuin.
Alle foto-inzendingen zijn vanaf augustus te
zien op www.utrecht.nl/vleutendemeern. De
winnaar wordt door de wijkopzichter gebeld.

Uitvoering recreatiegebied Haarzuilens in volle gang
Half januari 2010 is de Dienst Landelijk Gebied (DLG), namens de
‘Gebiedscommissie Stad en Land Utrecht’, begonnen met de
uitvoering van ‘Wielrevelt’, één van de deelgebieden in het landinrichtingsplan Haarzuilens van de provincie Utrecht. Het betreft het
gebied tussen Vleuten en Kasteel de Haar.
Aannemer Van den Heuvel Werkendam B.V. is op dit moment bezig
met de grondwerkzaamheden tussen Thematerweg en de
eendenkooi. Arcadis houdt toezicht op de werkzaamheden en zorgt
daarnaast voor de ecologische begeleiding. Op enkele locaties doet
de gemeente Utrecht archeologisch onderzoek voordat watergangen
gegraven gaan worden.
In de maand mei worden de fiets- en wandelpaden tussen
Joostenlaan en Eikslaan aangelegd en zaait Natuurmonumenten de
akkers onder het Haarpad in. Ze gaan dienen als natuur- en
beleefakkers. Na de zomer volgen onder andere de bouwkundige
elementen als bruggen en uitzichtpunten bij de Haarrijnse plas.
Voor meer informatie kunt u vanaf mei kijken op de nieuwe website
van het programmabureau Stad en Land Utrecht:
www.stadenlandutrecht.nl.

De gemeente Utrecht begint in de tweede week
van mei 2010 samen met het ministerie van
Defensie aan de berging van een vliegtuigwrak
uit de Tweede Wereldoorlog in Strijkviertel. Het
vliegtuigwrak ligt in een weiland aan de C.H.
Letschertweg in Leidsche Rijn. De berging is
nodig omdat het vliegtuigwrak op de
toekomstige locatie van het Sportpark Rijnvliet
ligt en er mogelijk nog explosieven in het wrak
liggen.
Het is 70 jaar geleden dat het vliegtuig in
Strijkviertel aan het begin van de Tweede
Wereldoorlog neerstortte. Het vliegtuigwrak is
een Duitse bommenwerper van het type
Junkers Ju88. Het is aannemelijk dat deze
bommenwerper voor zijn missie was uitgerust
met
afwerpmunitie,
boordwapens
en
boordmunitie. Experts van Defensie sluiten niet
uit dat tijdens de crash nog een deel van de
explosieven in het vliegtuig aanwezig was en
dat die nu nog onder de grond liggen. Tijdens
de crash zijn drie van de vier bemanningsleden
omgekomen. Het vierde bemanningslid heeft
zich door zijn parachute weten te redden. De
gesneuvelde militairen zijn begraven op de
militaire begraafplaats Ysselsteyn in Limburg.
Planning en veiligheidsmaatregelen
De berging van het vliegtuig, inclusief
voorbereidende werkzaamheden, vindt plaats
tussen 26 april en half juni. De berging zelf
start in de tweede week van mei.
De mogelijkheid dat explosieven gevonden
worden, maakt dat er onder de strengst
mogelijke veiligheidseisen gewerkt wordt. De
gemeente Utrecht (opdrachtgever) werkt
hierbij nauw samen met verschillende partijen,
zoals Defensie Materiaal Organisatie Logistiek
Centrum Woensdrecht, Ingenieurs- en
adviesbureau Tauw B.V., de EODD (Explosieven
Opruimingsdienst Defensie), de bergings- en
identificatiedienst
van
de
Koninklijke
Landmacht en civieltechnische aannemer
Monshouwer bv.
Bezoekersmoment
Bewoners, pers en andere geïnteresseerden
krijgen de mogelijkheid om de bergingslocatie
te bezoeken. De datum is afhankelijk van de
vorderingen van de berging en mogelijke
vondsten van wrakstukken. Op de website
www.utrecht.nl/vliegtuigwrakberging wordt
de datum te zijner tijd gepubliceerd.

Ontwerpbestemmingsplan Castellum Novum
ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Castellum
Novum ligt tot 26 mei 2010 ter inzage. U kunt
het ontwerpbestemmingsplan onder andere
inzien op het Wijkservicecentrum Vleuten-De
Meern, Dorpsplein 1 in Vleuten. U kunt het ook
downloaden
op
www.utrecht.nl/
bestemmingsplan. Omwonenden ontvangen
eind volgende week een wijkbericht over het
ontwerpbestemmingsplan.

Agenda
Opening Abrona

Koninginnedag

Fietsexcursie Haarzuilens: Ontdek
het geheim van de eendenkooi

Giro d’Italia

Datum : donderdag 29 april
Tijd
: 16.30 tot 17.00 uur
Locatie : Haarlerberg 56D in De Meern
Meer informatie: www.utrecht.nl/vleutendemeern

Datum : vrijdag 30 april
Kijk voor de evenementen in Vleuten,
De Meern, Haarzuilens en Utrecht op
www.utrecht.nl/vleutendemeern.

Datum
Tijd
Locatie

Datum : zondag 9 mei 2010
Kijk voor informatie over de giro en
bereikbaarheid tijdens de giro op
www.rondevanitalieutrecht.nl.

: zondag 2 mei
: 10.00 tot 12.30 uur
: startpunt Thematerweg 10
in Haarzuilens

