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Informatieavond nieuwbouw OBS Jules Verne
We nodigen u van harte uit voor de tweede informatieavond over de plannen voor een nieuw
schoolgebouw voor de openbare basisschool Jules Verne op de huidige locatie aan de
Opzoomerstraat.
Nieuwbouw

Planning

Jules Verne en de gemeente zijn nieuwbouw van

In 2019 wordt nog gewerkt aan de voorbereiding

Het schoolbestuur van de openbare basisschool
de school aan het voorbereiden. Het huidige

gebouw aan de Opzoomerstraat 1 is verouderd
en niet meer functioneel voor het huidige

onderwijs. Er komt vervangende nieuwbouw op
de huidige locatie. Ook de gymzaal wordt
vernieuwd.

Er is inmiddels een Definitief Ontwerp gemaakt
door BRIQUE Architecten uit Amsterdam. Dit
ontwerp willen wij graag aan u laten zien.

Informatieavond

U bent van harte welkom op de informatieavond
over de plannen.
Wanneer:

Dinsdag 24 september 2019

Waar:

OBS Jules Verne,

Tijd:

19.30 uur tot 21.00 uur

Opzoomerstraat 1, Utrecht

Het schoolbestuur, de architect en gemeente zijn

aanwezig om u te informeren over de plannen. Er
is gelegenheid voor het stellen van vragen en het
kenbaar maken van uw tips en aandachtspunten.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.15

19.30
•
•
•

Inloop

Start bijeenkomst met informatie over

Presentatie ontwerp

Planning en stappen in het proces

Gelegenheid tot stellen van vragen

21.00

Einde informatieavond

De verwachte planning is als volgt:
van de plannen.

Rond de kerstvakantie zal de school verhuizen
naar tijdelijke huisvesting aan de

Mariëndaalstraat 25. Begin januari 2020 wordt
gestart met de sloop van het huidige gebouw.
Daarna (voorjaar 2020) wordt gestart met de

bouw, zodat begin 2021 de nieuwbouw gereed is
en de school in gebruik kan worden genomen.

OBS Jules Verne

Obs Jules Verne is een echte wijkschool en geeft
kwalitatief goed onderwijs met als missie:
‘SAMENwerken aan de toekomst’. In de

werkwijze en het schoolprogramma zijn 21ste

eeuwse vaardigheden verweven. Obs Jules Verne
telt zo’n 190 leerlingen.
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met directeur Jessica Geldof, 030-2442388,

directie@obsjulesverneutrecht.nl of kijken op
www.obsjulesverneutrecht.nl

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.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Noordwest,
aan de Amsterdamsestraatweg 283, via
noordwest@utrecht.nl of het verkorte

nummer14030.

Verspreidingsgebied: Amsterdamsestrataweg 291-335, Heringastraat 1-30, Joan Roëllstraat,
Mariëndaalstraat 1-34, Ondiep-Zuidzijde 2-20, Oppenheimplein, Royaards vd Hamkade 10-20,
Thorbeckelaan3, 5, Van beuningenplein 1-12
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