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Wijkbericht

augustus 2018

3e Informatieavond nieuwbouw Rafael aan de Lanslaan
Het schoolbestuur van Rafael en de gemeente Utrecht nodigen u uit voor een derde informatieavond
op woensdag 29 augustus a.s. over de plannen voor het nieuwe schoolgebouw aan de Lanslaan.
Deze avond is het vervolg op de informatieavond van 28 maart 2018.
Het schoolbestuur, de school Rafael en de gemeente

Programma:

zijn plannen aan het voorbereiden voor de

19.15 uur Inloop met koffie en thee

nieuwbouw van de school. Rafael is een school voor

19.30 uur Start informatiebijeenkomst met :

zeer moeilijk lerende kinderen in Utrecht en



omstreken. De leerlingen hebben een verstandelijke
beperking en zijn tussen de 4 en 12 jaar.

Pien van Gendt, directeur Rafael


U bent van harte welkom op de informatieavond
over de nieuwbouwplannen:

Welkom en inleiding
Presentatie voorontwerp
Ytzen Tamminga, architect Bureau SBH



Geluidsaspecten buitenspeelterrein
Bert Noppers, geluidsadviseur gemeente Utrecht

Wanneer:

Woensdag 29 augustus 2018

Tijd:

19.30-21.00 uur

Waar:

Woonzorgcentrum Transwijk
Hof van Transwijk 16, Utrecht



Variantenstudie verkeersontsluiting
Maud van de Wauw, verkeerskundige
gemeente Utrecht



Vervolgstappen in het proces
Paul Paulusma, projectleider gemeente Utrecht

Op de vorige informatieavond in maart 2018 is het
ontwerp gepresenteerd en is informatie



Vragen, tips en aandachtspunten

21.00 uur einde informatieavond.

uitgewisseld over het gebruik van de buitenruimte
en de verkeersontsluiting.

Meer informatie
Als u er niet bij kunt zijn deze avond of als u de

Naar aanleiding daarvan is op 7 juni op initiatief

presentatie nog eens na wilt lezen, kunt u deze in

van een aantal bewoners gezamenlijk naar de

de week na 29 augustus vinden op de website van

verkeerssituatie ter plaatse van de schoollocatie

de gemeente: www.utrecht.nl/rafael

gekeken. Daarbij hebben de bewoners een aantal
varianten op de verkeersontsluiting voorgesteld.

Ook kunt u contact opnemen met de projectleider

Deze varianten zijn door de verkeerskundige en

Onderwijshuisvesting van de gemeente, via het

stedenbouwkundige nader onderzocht op de

verkorte telefoonnummer 14030 of e-mail

effecten en de haalbaarheid.

onderwijshuisvesting@utrecht.nl

Op de informatieavond zijn het schoolbestuur, de

Voor meer informatie over Rafael kunt u contact

architect en de deskundigen van de gemeente

opnemen met directeur Pien van Gendt, 030

Utrecht aanwezig om u hierover nader te

2936351of via www.rafaelschool.nl.

informeren. Na de presentaties is er de
gelegenheid tot het stellen van vragen en het

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

kenbaar maken van uw tips en aandachtspunten.

rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Zuidwest via
zuidwest@utrecht.nl of het verkorte
telefoonnummer 14 030.

Verspreidingsgebied: Cor Vlotlaan, De Brauwlaan, Europalaan, Jo Wüthrichlaan, Johan Brouwerlaan,
Lanslaan, Lomanlaan, Maarten Schrijverlaan, Van Spanjelaan, Wanninkhoflaan, Willem Pieter van Dijllaan
Oplage: 282 exemplaren
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