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september 2018

Sloop school en gymzaal Marco Pololaan 521en 523
Op 17 september aanstaande wordt gestart met de asbestsanering en sloop van het schoolgebouw
en de gymzaal aan de Marco Pololaan 523 en 521. De werkzaamheden duren tot eind januari 2019.

Het schoolgebouw en de gymzaal aan de Marco

vooropname. Hierbij worden mogelijke

Pololaan 521 en 523 worden gesloopt. Half

bouwkundige gebreken op foto en verslag

september worden de asbestmaterialen van het

vastgelegd. Als bewoner krijgt u daar een

terrein verwijderd. Bij het verwijderen van de

afschrift van. Dit heeft u nodig voor mogelijke

asbest worden alle wettelijke

schadeclaims. Het uitgangspunt is uiteraard dat

voorzorgsmaatregelen in acht genomen, zodat

er geen schade zal ontstaan. De bewoners

het geen gezondheidsrisico oplevert voor

worden door FIDES benaderd voor een afspraak.

omwonenden. Daarna worden de gebouwen
gesloopt. Deze werkzaamheden zijn van buiten

Nieuwbouwplannen

af niet altijd zichtbaar. De werkzaamheden duren

Er zijn plannen om op deze locatie een nieuw

naar verwachting tot eind januari 2019. Dit is

schoolgebouw voor het Globe College te

afhankelijk van de weersomstandigheden.

realiseren. U wordt hierover nog geinformeerd.
Het Globe College is een brede VMBO-school. Er

De verwachte planning is als volgt:

wordt veel aandacht besteedt aan techniek, taal,

Start asbestsanering:

17 september 2018

talentontwikkeling, sport, kunst en cultuur. De

Start sloop:

half oktober 2018

school is nu gehuisvest is in Nieuw Welgelegen

Sloop gereed:

eind januari 2019

aan de Grebbeberglaan.

Overlast

Meer informatie

De overlast wordt tot een minimum beperkt. Het

Als u vragen heeft over de sloopwerkzaamheden

gebouw wordt ‘rustig’ gesloopt en zo efficiënt en

kunt u contact opnemen met de toezichthouder

circulair mogelijk. Delen worden als het kan

op de sloopwerkzaamheden namens de

handmatig losgehaald. Dit maakt het makkelijker

gemeente Utrecht, Peter Pieterse via

om materialen te scheiden. Het bouwverkeer

030-286 0198 of p.pieterse@utrecht.nl.

rijdt via de Marco Pololaan.
De aannemer die de sloopwerkzaamheden gaat
De aannemer werkt op maandag van vrijdag van

uitvoeren is Vako uit De Meern.

7 tot 17 uur, met een uitloop tot uiterlijk 19.00

De contactpersoon bij calamiteiten is Uitvoerder

uur.

G. van Kouwen 030-6662080.

Opname 0-situatie

Voor meer informatie over het Globe College

Voor de start van de sloop benadert

kunt u contact opnemen met directeur Frank

expertisebedrijf FIDES de bewoners in de directe

Corneth via 030 511 2000 of

omgeving voor het maken van een bouwkundige

directie@globecollege.nl

Verspreidingsgebied: Aziëlaan, Cabotolaan, Cabrallalaan, Cooklaan, Marco Pololaan, Scottlaan,
Torreshof, Torreslaan, Vasco da Gamalaan oplage 315 exemplaren

Utrecht.nl

Voor vragen over de nieuwbouwplannen kunt u
contact opnemen met de projectleider van de
gemeente via onderwijshuisvesting@utrecht.nl of
het verkorte telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Zuidwest via
zuidwest@utrecht.nl of het verkorte
telefoonnummer 14 030.

