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Wijkbericht

oktober 2019

Uitbreiding SBO La Belle van Zuylen
Belle van Zuylen is een school voor speciaal basisonderwijs. De school heeft als gevolg van
een groeiend leerlingaantal een tekort aan lokalen. Daarom wordt het schoolgebouw met
vier lokalen uitgebreid. In dit wijkbericht leest u meer hierover.
Toename leerlingen

Planning

neemt toe. Om de kinderen ook in de toekomst

werkzaamheden starten. De uitbreiding is in de

wordt het huidige gebouw uitgebreid met 4 lokalen.

lokalen kunnen vanaf het schooljaar 2020-2021 in

Het aantal leerlingen van SBO Belle van Zuylen

In de eerste week van november 2019 zullen de

goed onderwijs te kunnen geven in kleine groepen,

eerste week van augustus 2020 klaar. De nieuwe
gebruik worden genomen.

De verbouwing
Op de afbeelding ziet u waar de aanbouw komt.

Wat merkt u van de werkzaamheden

mogelijk aangehouden. Om de uitbreiding te

zich meebrengen. Het bouwverkeer rijdt het meest

De stijl van het huidige schoolgebouw wordt zoveel

De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast met

kunnen te realiseren moeten twee bomen op het

via de H. Diemerstraat en Minister Talmastraat.

schoolterrein verwijderd worden. Na de uitbreiding

Tussen :7:00 uur en 16:00 uur kan het zijn dat het

van fase 1 (geel) en fase 2 (groen) zullen deze

bouwverkeer ook door Professor H. Bavinckstraat

herplant worden op het schoolterrein.

gaat. De aannemers zullen op H. Diemerstraat
parkeren.

Meer informatie
Voor meer informatie over de uitbreiding van de

school kunt u contact opnemen met de adjunct-

directrice Marlies Toet, 030-2444633 of

.

info@bvzsbo.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.
Tijdelijke huisvesting
Ook de tijdelijke huisvesting blijft het komende

jaar nog in gebruik totdat de uitbreiding gereed
is.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuilen-Noord,
via noordwest@utrecht.nl of via het verkorte
telefoonnummer 14 030.

Verspreidingsgebied: Prof. H. Bavinckstraat 32 t/m78, Minister de Visserstraat 60 t/m 72 , H.Diemerstraat 1 t/m 55,
Oplage: 120
Minister Talmastaat 43 t/m 65 en 101 t/m 167 en Mgr. Hoogveldplein 1 t/m 17
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