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Voortgang nieuwbouw Rafael aan de Lanslaan
Rafael is een school voor speciaal onderwijs aan de Lanslaan. Deze school krijgt een nieuw gebouw.
In dit wijkbericht leest u over de voortgang van dit nieuwe gebouw.
Uitwerking ontwerp en omgevingsvergunning
In de afgelopen periode is het ontwerp van het

samengesteld waarmee de inrichting van het plein
wordt besproken.

gebouw verder uitgewerkt. Ook op de achterkant van
dit wijkbericht ziet u een aantal tekeningen. De

Verkeer

omgevingsvergunning voor het nieuwe gebouw is

Veel kinderen van deze school worden met taxibusjes

aangevraagd. Als deze wordt goedgekeurd, kan de

gebracht. Als het nieuwe gebouw af is, wordt de route

bouw starten.

van deze busjes anders.
De route voor de busjes loopt straks vanaf de Lanslaan
naar het schoolterrein waarbij de busjes de buurt weer
verlaten via de WP van Dijllaan en de Lomanlaan.

Een tekening van het nieuwe gebouw voor Rafael

Planning
De planning van het nieuwe schoolgebouw:
 Aanvraag omgevingsvergunning: september
 Besluit omgevingsvergunning: november/december
2019.
 Start bouw: begin 2020
 Bouwwerkzaamheden afgerond: begin 2021
 Nieuwe gebouw in gebruik: voorjaar 2021
U heeft inspraak op de omgevingsvergunning. U kunt
een zienswijze indienen tijdens de aanvraagperiode of
bezwaar maken als het besluit voor de
omgevingsvergunning is genomen. Meer informatie:
www.utrecht.nl/reagerenvergunningaanvraag
Werkgroep inrichting terrein
Bij de inrichting van het speelplein wil de school de
buurt graag betrekken. Er is een klankbordgroep

De route voor de taxibusjes

In gesprek met omwonenden over de route
Deze route komt voort uit uitgebreid onderzoek naar
mogelijke routes. Tijdens een informatiebijeenkomst
in augustus 2018 bespraken we de route voor de
taxibusjes. Een aantal omwonenden had bezwaar dat
deze route door hun straat loopt. De gemeente is met
deze omwonenden in gesprek gegaan en heeft
onderzocht of er een alternatieve route mogelijk is

Verspreidingsgebied: Cor Vlotlaan, De Brauwlaan, Europalaan, Jo Wüthrichlaan, Johan Brouwerlaan,
Lanslaan, Lomanlaan, Maarten Schrijverlaan, Van Spanjelaan, Wanninkhoflaan, Willem Pieter van Dijllaan
Oplage: 350 exemplaren

Utrecht.nl

waarbij de busjes op het schoolplein keren en
terugrijden via de Lanslaan naar de Europalaan. Deze
alternatieve route blijkt niet haalbaar. De ruimte is te
krap voor alle busjes. Dit kan leiden tot opstoppingen
en gevaarlijke situaties voor de kinderen. Juist
vanwege hun beperking zijn zij gebaat bij een
overzichtelijke situatie met zo weinig mogelijk
prikkels.
Over Rafael
Rafael is een school voor zeer moeilijk lerende
kinderen in Utrecht en omstreken. De kinderen
hebben een verstandelijke beperking en zijn tussen
de 4 en 12 jaar. De kinderen hebben veel
begeleiding nodig en houden van duidelijkheid, veel
herhaling, positieve aandacht en gezelligheid.

Tekeningen van het nieuwe gebouw voor Rafael – GSG Architecten

Meer informatie
Voor meer informatie over dit project kunt u contact
opnemen met de projectleider van de gemeente via
onderwijshuisvesting@utrecht.nl of via het verkorte
telefoonnummer 14 030. Ook vindt u informatie op
de projectwebsite www.utrecht.nl/rafael
Voor meer informatie over Rafael kunt u contact
opnemen met directeur Pien van Gendt, 030
2936351of via www.rafaelschool.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuidwest via
zuidwest@utrecht.nl of het verkorte telefoonnummer
14 030.

