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Start werkzaamheden Scholengemeenschap De Passie
Op 12 november 2018 starten de werkzaamheden voor de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van
scholengemeenschap De Passie (Zwarte Woud 211). De verbouwing van de school is nodig vanwege
groei van de school en de staat van het huidige gebouw.

Vanaf 12 november worden de eerste

Over Scholengemeenschap De Passie

Passie. Vanaf 2 december worden de overige

scholengemeenschap voor leerlingen die een

noodlokalen geplaatst op het terrein van De
noodlokalen geplaatst op een deel van het

huidige parkeerterrein (zie afbeelding op de
volgende pagina). Om het verlies van de

parkeerplaatsen te compenseren zijn tijdelijke

De Passie is een evangelische, bijbelgetrouwe
vmbo-tl, havo of vwo-opleiding volgen. Naast de
vestiging Utrecht zijn er ook vestigingen in
Wierden en Rotterdam.

parkeerplaatsen gerealiseerd.

Meer informatie

Kappen van Bomen

De Passie kunt u contact opnemen met de

41 bomen. Deze vergunning kunt u inzien op

dbo@passie.net.

Onlangs is een kapvergunning aangevraagd voor
www.oficielebekendmakingen.nl met de

Voor meer informatie over Scholengemeenschap

directeur Dick Both, 088 337 2800 of via

zoekterm HZ_WABO-18-33608.

Voor vragen over de plannen kunt u contact

Informatie over verbouwing

via onderwijshuisvesting@utrecht.nl of het

Op de website van De Passie

www.depassiescholen.nl vindt u meer informatie

opnemen met de projectleider van de gemeente
verkorte telefoonnummer 14 030.

over de verbouwplannen. Ook op de website van

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

staat de laatste informatie

Goylaan 75, 3525 AB Utrecht, via

de gemeente Utrecht www.utrecht.nl/DePassie

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuid aan 't
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

Utrecht.nl

Bestaande noodlokalen

Eerste fase noodlokalen

Tweede fase noodlokalen

Tijdelijke parkeervoorziening

