
 

 

Werkzaamheden Vinkenplein 

De komende maanden staat er veel te gebeuren op en om het 

Vinkenplein. Ter voorbereiding op de nieuwbouw aan het plein moeten 
verschillende werkzaamheden uitgevoerd worden. Wij brengen u hier 
graag van op de hoogte. 
 
Toekomst Vinkenplein 
Het gehele centrum van Bilthoven wordt opgewaardeerd. Voor het Vinkenplein 
betekent dit dat er op de locatie van het voormalige ING pand een nieuw 

gebouw komt met ruimte voor horeca en winkels op de begane grond – aan 
het Vinkenplein en aan de Melchiorlaan – en daarboven circa 30 (huur-) 
appartementen. Onder het complex komt een parkeergarage voor de 

bewoners. Het plein wordt opnieuw ingericht als een echt dorpshart met een 
horecapaviljoen. 

Voorbereidende werkzaamheden 

De ontwikkelaar van het nieuwe pand wil in het voorjaar van 2018 starten met 
de bouw. Daaraan voorafgaand moet het de huidige bebouwing gesloopt worden 
en kabels en leidingen verlegd. Ook wordt een deel van het verouderde riool 
vervangen. Om bij de kabels en leidingen en de riolering te kunnen komen 
moeten er bomen gekapt worden.  

Bereikbaarheid en overlast 
Deze werkzaamheden zijn van invloed op de bereikbaarheid van de winkels en 

woningen rondom het plein en zullen enige overlast met zich meebrengen. Wij 
proberen in goed overleg met de aannemer de overlast zo veel mogelijk te 
beperken. Onderdeel daarvan is dat wij in de periode rondom de feestdagen zo 
min mogelijk werkzaamheden zullen uitvoeren die overlast en slechte 
bereikbaarheid met zich meebrengen. Wij treden ook in overleg met 
ondernemers voor wie de werkzaamheden gevolgen hebben bij het bevoorraden. 
Daarnaast hebben wij ook aandacht voor het aantal beschikbare 

parkeerplaatsen. Een deel van de parkeerplaatsen op en om het plein is tijdens 

de werkzaamheden niet te gebruiken. Wij bekijken op dit moment of het 
mogelijk is om tijdelijk extra parkeerplaatsen te creëren.   
 
Planning 
Het lijkt misschien vroeg om nu al aan de slag te gaan met de voorbereiding als 

de bouw van het nieuwe pand pas in het voorjaar van 2018 start. Maar de 



 

 

werkzaamheden zijn complex en vergen veel tijd. De exacte planning voor deze 
werkzaamheden is nog niet helemaal rond en hangt sterk af van het verloop van 

de werkzaamheden. Naar verwachting wordt in de eerste week van november al 
gestart met het kappen van bomen waarna het oude ING pand gesloopt wordt. 

Ook wordt al gestart met het verleggen van kabels en leidingen. In januari vangt 
het werk aan de riolering aan. Onderstaand staat aangegeven om welke 
werkzaamheden op welke locaties het gaat.  

 

Nadere informatie 
Gedurende de werkzaamheden houden wij u op de hoogte via  
www.bilthovenbouwt.nl. Hier vindt u de meest actuele planningsinformatie. U 
kunt ook binnenlopen bij het informatiecentrum Bilthoven Bouwt (Julianalaan 1). 
Het informatiecentrum is geopend op:   

 Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur 
 Vrijdagmiddag 14.00 - 17.00 uur 
 De eerste en derde zaterdag van de maand 11.00 - 14.00 uur 

 
Hebben de werkzaamheden in een bepaalde fase direct invloed op de 
bereikbaarheid van uw bedrijf of woning? Dan wordt u hierover nader 

geïnformeerd door de gemeente en/of de aannemer.  
 

Vragen over de werkzaamheden kunt u stellen via vinkenplein@debilt.nl. 


