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In deze nieuwsbrief leest u over de plannen voor uw woning en buurt.  

 

  

Sloop 

We gaan starten met het slopen van de woningen aan de Linschotensingel en 

Vronesteinlaan. De sloopmelding voor het bouwkundig slopen van vier portiekflats aan 

de Linschotensingel en Vronesteinlaan is door de gemeente Utrecht geaccepteerd.  

 

De voorgenomen sloop was in het vierde kwartaal van 2020 gepland. De mogelijke 

aanwezigheid van vleermuizen in het sloopgebied bleek een obstakel om te slopen.  

Hiervoor moesten we toestemming krijgen van de provincie Utrecht. Deze kwam later 

dan waar wij van uitgingen. Maar we hebben nu de toestemming van de provincie 

Utrecht gekregen. 

 

We starten daarom direct op 16 juli met het slopen. We gaan dan eerst de kozijnen, 

keukenblokken e.d. verwijderen. Direct na de bouwvakvakantie (eind augustus 2021) 

starten we met de sloop van de gebouwen.  

 

Begin oktober volgt dan het archeologisch onderzoek. Dit onderzoek is wettelijk 

verplicht. In november kappen we een aantal bomen. Enkele bomen verplaatsen we 

tijdelijk en komen later weer terug. 

 

Bouw 

Op 11 juni 2021 is door de gemeente Utrecht een omgevingsvergunning verleend voor 

het bouwen van drie woongebouwen met 132 appartementen aan de Linschotensingel 

en Vronesteinlaan te Utrecht. 

 

We verwachten met de nieuwbouw aan de Linschotensingel te starten in de eerste 

week van 2022. De eerste bewoners kunnen naar verwachting in het eerste kwartaal 

van 2023 hier gaan wonen. 

 

Veiligheid 

Portaal heeft uit voorzorg bouwhekken om het sloopterrein geplaatst. Deze 

bouwhekken zijn voorzien van klemmen/sloten om het terrein goed af te sluiten. We 

vinden het heel vervelend en onbehoorlijk te zien dat buitenstaanders (onbevoegden) 

zich toch toegang verschaffen door de bouwhekken uit elkaar te trekken. Vooral omdat 

zij hiermee onze eigendommen vernielen en rotzooi achterlaten. Hierdoor kunnen wij 

niet meer de veiligheid garanderen. 
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Wij gaan de komende weken regelmatig langs om te controleren of de bouwhekken 

nog gesloten zijn en of rommel van het bouwterrein niet op de verkeerde plek ligt. 

 

Als u als omwonende iets ziet wat niet hoort, wilt u dat dan melden bij Portaal via 

telefoonnummer 0800-7678225? Is er sprake van een calamiteit wilt u dan contact 

opnemen met de politie via 0900 – 8844 (geen spoed) of 112 (bij spoed)? 

 

Binnentuin Oudegeinlaan 

De binnentuin en de toegang er naar toe is opgeleverd. Nu moeten we alleen het water 

voor de moestuin nog aansluiten. Zodra deze aansluiting er is, gaan wij het gebruik 

van de moestuin in overleg met de bewoners opstarten. Wij informeren u hier nog 

over. 

 

Vervanging riolering en meer groen in de buurt 

Zoals eerder aangekondigd in een nieuwsbrief, vervangt de gemeente Utrecht in deze 

buurt de riolering. Omdat de straten dan toch worden opengebroken, onderzoekt de 

gemeente gelijk hoe de omgeving meer klimaatbestendig kan worden gemaakt.  

 

Dit betekent dat uw buurt geschikt wordt gemaakt voor opvang van grote regenbuien 

en het langer vasthouden van regenwater voor droge periodes. De gemeente kijkt ook 

of er op sommige plekken meer groen terug kan komen. Na de zomerperiode wordt u 

apart via een wijkbericht door de gemeente geïnformeerd. 

 

 

 

 

 

Vragen? 

 

We houden u regelmatig op de hoogte met nieuwsbrieven. 

www.portaal.nl/projecten/oudegeinlaannijeveldsingel-linschotensingel-vronesteinlaan 

 

Heeft u vragen over de voortgang van dit project? Mail dan naar 

linschoten.vronestein@portaal.nl 
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