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de cember 2019

Nieuwbouw deel De Passie klaar voor gebruik
V anaf 9 december k unnen de leerlingen van De Passie hun lessen volgen in het nieuwe deel van de
s c hool. De aannemer heeft de nieuwbouw afgerond en gaat s tarten met de renovatie van het huidige
s c hoolgebouw aan het Zwarte Woud 211.
He t nieuwe deel van de school

na de zomervakantie kunnen starten in een

een grote aula gemaakt. Ook is een nieuwe
hoofdingang gemaakt. Daarmee is fase 1 van het
project afgerond.

Informatie over verbouwing
Op de website van De Passie
www.depassiescholen.nl vindt u meer informatie

In het nieuwe deel van de school dat nu door de
leerlingen kan worden gebruikt is onder meer

nieuw schoolgebouw.

De renovatie

over de verbouwplannen. Ook op de website van
de gemeente Utrecht www.utrecht.nl/DePassie

volledig voldoet aan de eisen van deze tijd. Dat
is fase 2 van het project.

Ove r Scholengemeenschap De Passie
De Passie is een evangelische, bijbelgetrouwe

Het bestaande deel van de school wordt
gerenoveerd zodat na oplevering de school weer

staat de laatste informatie

De aannemer start met kleine
sloopwerkzaamheden aan het bestaande deel

scholengemeenschap voor leerlingen die een
vmbo-tl, havo of vwo-opleiding volgen. Naast de
vestiging Utrecht zijn er ook vestigingen in

We verwachten dat omwonenden hiervan weinig
overlast ervaren.

Me e r informatie
Voor meer informatie over Scholengemeenschap

van de school. Er zullen ook tijdens de
kerstvakantie werkzaamheden worden gedaan.

Ook het bouwterrein en het parkeerterrein
worden tijdelijk anders ingericht, om de nieuwe
entree van de school te kunnen gebruiken.

P la nning
De hele verbouwing van de school gaat in drie

fases. Tijdens deze fases blijven de leerlingen les
krijgen in het deel van het gebouw dat niet wordt
verbouwd en in de noodlokalen naast het
gebouw.

De werkzaamheden verlopen voorspoedig. De
planning is dat de verbouwing af is aan het einde

van de zomer van 2020. Zodat de leerlingen kort

Wierden en Rotterdam.

De Passie kunt u contact opnemen met de
directeur Arco van Wessel, 088 337 2800 of via
avw@passie.net.
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 Zuid aan 't
Goylaan 75, 3525 AB Utrecht, via
zuid@utrecht.nl of via het verkorte nummer
14030

Verspreidingsgebied: Alpenpad 1 t/m 16, Bretagne 7 t/m 51, Elzas 4 t/m 131, Henegouwen 122 t/m
138, Kent 2 t/m 20, Lotharingen 3 t/m 58, Salzburg 1 t/m 19, Zwarte Woud 101 t/m 250 O plage 193
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