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Uitbreiding en renovatie Bonifatiuscollege
Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 17 september groen licht gegeven
voor de start van de procedures die nodig zijn voor de renovatie en uitbreiding van het St.
Bonifatiuscollege.
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Renovatie en uitbreiding in fasen

Het plan is dat een deel van het hoofdgebouw

wordt gesloopt en weer wordt teruggebouwd. De

school zal zelf de renovatie uit laten voeren. Eind

Utrecht is de snelst groeiende stad van

onderwijsvoorzieningen in het primair en
voortgezet onderwijs. De gemeente en

schoolbesturen werken samen om alle Utrechtse
kinderen gezonde en duurzame huisvesting te
bieden.

september maakt de school een keuze voor een

Meer informatie

hoofdgebouw verder uitwerkt. Tijdens de

betrokkenen informeren over en betrekken bij de

architectenbureau die deze renovatie van het
renovatie vinden de lessen zoveel mogelijk

plaats in het huidige gebouw. Wel zal een

beperkt aantal tijdelijke lokalen nodig zijn.
Bij het huidige brugklasgebouw, aan de overzijde

van de straat, worden twee nieuwe gymzalen
gebouwd. Hoe deze uitbreiding wordt

gerealiseerd, is onderdeel van verder onderzoek.
Momenteel heeft het St. Bonifatiuscollege ruimte

voor ongeveer 1500 leerlingen. Na de uitbreiding

De gemeente zal buurtbewoners en andere

bouwplannen en het verdere proces. Over de
renovatieplannen organiseert de gemeente
samen met de school in november een

informatiebijeenkomst. Hiervoor krijgt u nog een
aparte uitnodiging via een wijkbericht.

Voor vragen over de plannen kunt u contact

opnemen met de projectleider van de gemeente
via onderwijshuisvesting@utrecht.nl

of het verkorte telefoonnummer 14 030.

kunnen hier 1620 leerlingen terecht.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

Planning

F.C. Dondersstraat 1. Bereikbaar via e-mail

De renovatie van het hoofdgebouw zal vanaf juli
2020 gefaseerd van start gaan. De verwachte

rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Oost. Adres:
oost@utrecht.nl of het verkorte nummer14030.

opleverdatum van de gehele renovatie is in het
voorjaar van 2022.
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