
Nieuwegein 

Woningbouwlocatie Jukoterrein • 
De gemeente bereidt de bouw van de 
geplande woningbouw van Mitras Wanen 
voor op het voormalige terrein van de 
Jutphase Korfbalverening (Juko) langs de 
Hildo Kropstraat. In het vierde kwartaal start 
de gemeente met het bouwrijp maken van 
de locatie. Om de bouw van de woningen 
mogelijk te maken, moeten we bomen 
weghalen. Met dit buurtbericht informeren 
wij u graag over het weghalen van de 
bomen en de aansluitende werkzaamheden. 

Planning bouwrijp maken 
In juli dienen we de kapvergunningaanvraag 
in voor de noodzakelijke 
omgevingsvergunning. De gemeente start 
dit najaar met het bouwrijp maken in de 
vorm van het ophogen van het terrein. De 
locatie ligt een stuk lager dan het peil van 
het aansluitende Hessepark. Het bouwrijp 
maken vergt circa 6 maanden. Medio 
volgend jaar start de aannemer met de 
bouwwerkzaamheden. 

Inrichtingsplan Jukoterrein 
Met de realisering van de geplande 
woningen van Mitras Wanen op het 
voormalige Jukoterrein richten we oak de 
openbare ruimte opnieuw in. Mitras Wanen 
realiseert veertig sociale huurwoningen op 
deze locatie, verdeeld over twee gebouwen. 
De herinrichting van het Jukoterrein zorgt 
straks voor een mooie uitstraling die wordt 
gekenmerkt door een grotere 
toegankelijkheid en gebruikswaarde voor de 
omwonenden en overige gebruikers. Naast 
nieuwe groenvoorzieningen leggen we oak 
nieuwe wandelpaden aan. 

kapvergunning plichtig. De huidige bomen 
op het voormalig Jukoterrein die in het lager 
gelegen gebied staan, halen we weg omdat 
deze een dergelijke ophoging niet zullen 
overleven. In het nieuwe inrichtingsplan 
voor de openbare ruimte zullen deze bomen 
ruimschoots gecompenseerd worden met 
nieuwe aanplant van bomen. Dus naast het 
kappen van enkele bomen planten we oak 
nieuwe bomen aan in combinatie met de 
aanleg van planten- en bloemenborders (zie 
impressie op bijgevoegde kaartbeeld). 

De geplande werkzaamheden zijn 
omgevingvergunningsplichtig. Hiertoe zal op 
karte termijn een omgevingsvergunnings 
aanvraag ingediend worden. Het voornemen 
om de omgevingsvergunning te willen 
verlenen, wordt gepubliceerd in het Digitaal 
Gemeenteblad: 
www.officielebekendmakinqen.nl. U vindt de 
omgevingsvergunningen oak op onze 
website onder officiële publicaties. Tegen het 
voornemen kunnen omwonenden en andere 
belanghebbenden bezwaar maken. 

Meer informatie 
Heeft u naar aanleiding van dit bericht 
vragen en/of opmerkingen? Voor vragen 
over de uitvoering kunt u contact opnemen 
met Paul Jansen (projectleider bouw- en 
woonrijp maken), (vanaf 29 juli) bereikbaar 
tijdens kantooruren via email / tel.nr.: 
p.jansen@nieuweqein.nl / (030) 607 12 90. 
Voor vragen over het inrichtingsplan kunt u 
contact opnemen met Johan Haaksman 
(prajectmanager), bereikbaar via email / 
tel.nr.: j.haaksman@nieuweqein.nl / 030 - 
607 15 64. 

Kap bomen 
Vooruitlopend op de komende ophoging van 
het terrein halen we een aantal bomen weg. 
Van deze bomen zijn 12 bomen 
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