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Renovatie en uitbreiding Scholengemeenschap De Passie
Op woensdag 31 oktober organiseert scholengemeenschap De Passie (Zwarte Woud 211) een
informatieavond over de renovatie en uitbreiding van de school. De verbouwing is nodig vanwege
groei van de school en de staat van het huidige gebouw en start in het najaar van 2018. U bent van
harte welkom om deze informatieavond bij te wonen.
De gemeente heeft twee

Over Scholengemeenschap De Passie

omgevingsvergunningen aangevraagd, voor:

De Passie is een evangelische, bijbelgetrouwe

-

de renovatie en uitbreiding (eind juni)

scholengemeenschap voor leerlingen die een

-

de tijdelijke huisvesting vanwege de

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

capaciteit die nodig is.

vestiging Utrecht zijn er ook vestigingen in
Wierden en Rotterdam.

Beide aanvragen kunt u vinden op de volgende
www.officielebekendmakingen.nl onder de

Meer informatie

zoekterm ‘Zwarte Woud’. Op deze website staat

Voor meer informatie over de Passie Utrecht kunt

ook beschreven hoe u kunt reageren op de

u contact opnemen met de directeur Dick Both,

omgevingsvergunning.

088 337 2800 of dbo@passie.net.

Kappen van Bomen

Voor vragen over de plannen kunt u contact

Voor het kappen van een aantal bomen wordt

opnemen met de projectleider van de gemeente

binnenkort een separate omgevingsvergunning

via onderwijshuisvesting@utrecht.nl of het

aangevraagd.

verkorte telefoonnummer 14 030.

Informatieavond

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

De Passie organiseert 31 oktober as. een

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuid aan 't

informatieavond. Hier wordt de werkwijze

Goylaan 75, 3525 AB Utrecht, via

toegelicht en kunt u vragen stellen. Over het

zuid@utrecht.nl of via het verkorte nummer

exacte tijdstip en de plaats waar deze

14030.

bijeenkomst wordt gehouden kunt informatie
vinden op de website van de Passie,
www.depassiescholen.nl

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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