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Renovatie en uitbreiding Scholengemeenschap De Passie
Vanaf de zomervakantie 2018 wordt scholengemeenschap De Passie (Zwarte Woud 211) geheel
gerenoveerd en uitgebreid. Dit is nodig vanwege groei van de school en de staat van het huidige
gebouw.
Scholengemeenschap De Passie wordt bezocht

Informatieavond

door bijna 1.000 leerlingen die een vmbo, havo

Op woensdagavond 4 april aanstaande

of vwo-opleiding volgen. Om hen ook in de

organiseert De Passie een informatieavond voor

toekomst goed onderwijs te kunnen geven,

belangstellenden en omwonenden. Daar zijn de

wordt het gebouw de komende jaren

schooldirectie, het schoolbestuur, de architect en

gerenoveerd en uitgebreid. De renovatie en

de gemeente aanwezig om u te informeren over

uitbreiding worden in enkele fases gedaan zodat

de plannen. Ook is er de gelegenheid voor het

de school op de huidige locatie, Zwarte Woud

stellen van vragen en het kenbaar maken van uw

211, open kan blijven tijdens de

tips en aandachtspunten. Een uitnodiging voor

werkzaamheden.

deze informatieavond volgt. U bent hartelijk
welkom.

Werkzaamheden
Als eerste wordt het gedeelte aan de achterzijde

Over Scholengemeenschap De Passie

van de school – de laagbouw - gesloopt en

De Passie is een evangelische, bijbelgetrouwe

opnieuw opgebouwd. Hierna wordt het resterend

scholengemeenschap voor leerlingen die een

deel van de huidige school totaal gerenoveerd.

vmbo-tl, havo of vwo-opleiding volgen. Naast de

Ook de buitenruimte van de school wordt

vestiging Utrecht zijn er ook vestigingen in

meegenomen in de renovatie en opnieuw

Wierden en Rotterdam.

aangelegd. We verwachten dat de overlast voor
omwonenden beperkt blijft. Er zal in deze

Meer informatie

periode wel bouwverkeer van en naar de school

Voor meer informatie over de Passie Utrecht kunt

rijden.

u contact opnemen met de directeur Dick Both,
088 337 2800 of dbo@passie.net.

Planning
Na een Europees aanbestedingsproces, zijn de

Voor vragen over de plannen kunt u contact

architect en aannemer geselecteerd. Op dit

opnemen met de projectleider van de gemeente

moment worden de bouwvoorbereidingen

via onderwijshuisvesting@utrecht.nl of het

opgestart. De werkzaamheden starten rond de

verkorte telefoonnummer 14 030.

zomervakantie van 2018. De verwachting is dat
het gehele renovatieproces twee jaar in beslag

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

neemt en de school in de zomer van 2020

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuid aan 't

gebruiksklaar is.

Goylaan 75, 3525 AB Utrecht, via
zuid@utrecht.nl of via het verkorte nummer
14030.

Verspreidingsgebied: Alpenpad 1 t/m 16, Bretagne 7 t/m 51, Elzas 4 t/m 131, Henegouwen 122 t/m
138, Kent 2 t/m 20, Lotharingen 3 t/m 58, Salzburg 1 t/m 19, Zwarte Woud 101 t/m 250 Oplage 193
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