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Besluit ontwerp openbare ruimte voormalig 
Jukoterrein 
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Inleiding de bouwrijp maken werkzaamheden van het 
plangebied. 

Op 28 januari 2020 heeft het college van B&W 
besloten het ontwerp van de openbare ruimte 
voor het voormalige Jukoterrein vrij te geven 
voor het verkrijgen van zienswijzen, tegelijk 
met het vrijgeven van de 
ontwerp(omgevings)vergunning voor het 
bouwplan van Mitros Wonen op het voormalige 
Jukoterrein. Het bouwplan voorziet in de 
realisering van 40 sociale huurappartementen 
voor senioren. In dit buurtbericht informeren 
wij u graag over de definitieve vaststelling van 
het ontwerp voor de openbare ruimte. 

Bouwplan Jukoterrein / 
omgevingsvergunningsprocedure 
In de periode 6 februari tot en met 18 maart 
2020 hebben zowel het ontwerp voor de 
openbare ruimte voor het voormalige 
Jukoterrein als het ontwerpbesluit voor het 
bouwplan Juko ter inzage gelegen voor het 
verkrijgen van zienswijzen. In deze periode 
zijn door belanghebbenden geen zienswijzen 
ingediend, waardoor zowel het ontwerp voor 
de openbare ruimte als de 
ontwerpvergunning voor het bouwplan 
definitief vastgesteld kunnen worden. 

Begin aprii heeft het college de definitieve 
omgevingsvergunning verleend. Recent heeft 
het college het ontwerp voor de openbare 
ruimte definitief vastgesteld. In combinatie 
met de vaststelling en opening van de 
Grondexploitatie voor het bouwplan Juko, zal 
in de komende maanden gestart worden met 

Bouwrijp maken werkzaamheden 
In de afgelopen maanden is de gemeente 
gestart met de voorbereiding van de 
komende bouwrijp maken werkzaamheden. Al 
eerder zijn hiervoor een aantal bomen 
gekapt, de volgende stap is het ophogen van 
het plangebied tot het zelfde maaiveldniveau 
als het Hessepark. In de komende maanden 
zal de medio juni te selecteren aannemer de 
werkzaamheden uitvoeren. Geiet op de 
noodzakelijke zettingstijd van circa 6 
maanden van de aangebrachte grond, zal de 
bouw van de geplande sociale huurapparte 
menten voor senioren op z'n vroegst eind dit 
jaar / begin volgend jaar starten. 

Omtrent de start van de bouwrijp maken 
werkzaamheden zult u te zijner tijd via de 
gebruikelijke wijze geïnformeerd worden. In 
het komende bericht zult u geïnformeerd 
worden over o.a. de aard van de 
werkzaamheden, de aanvoerroute van de aan 
te brengen grond, en de duur van de 
werkzaa m heden. 

Meer informatie 
Voor meer informatie over de komende 
bouwrijp maken werkzaamheden kunt u 
terecht bij Paul Jansen (projectleider bouw- en 
woonrijp maken Jukoterrein), tijdens 
kantooruren bereikbaar via tel.nr. (030) 607 
12 90 of emailadres p.jansen@nieuwegein.nl. 
Voor vragen over het bouwplan kunt u contact 
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opnemen met Johan Haaksman 
(projectmanager), tijdens kantooruren 
bereikbaar via tel.nr. (030) 607 15 64 of 
emailadres j.haaksman@nieuwegein.nl. 

Kaartbeeld 1: Definitief ontwerp openbare ruimte Jukoterrein 
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