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Tijdelijke huisvesting St. Dominicus en Johan de
Wittschool
In dit wijkbericht informeren wij u over de tijdelijke huisvesting van de St. Dominicus en Johan de
Wittschool in Oog in Al. Daarnaast leest u meer over het vervolgtraject van de tijdelijke huisvesting bij
beide scholen.
T ijdelijke huisvesting
Op 24 september is er een bijeenkomst in de

en de mogelijkheid van het gebruiken van het
Beethovenplein als extra speelruimte. De eerste

aangegeven dat uit de locatiestudie blijkt, dat nu
geen permanente oplossing voor handen is. Dat

bij aan wilt sluiten, kunt u zich aanmelden via
onderwijshuisvesting@utrecht.nl

wijk geweest over de locatiestudie voor de
uitbreiding van beide scholen. Daar is

betekent dat moet worden voorzien in tijdelijke
huisvesting. Naar verwachting gaat het om een

periode van 6-8 jaar. Als op termijn blijkt dat er
toch permanente oplossing nodig is, is Ravellaan
96 een mogelijkheid.
Invulling

Op het schoolplein van de St. Dominicus aan de

bijeenkomst vindt plaats op 14 januari a.s om
19.30 uur op de St. Dominicus. Indien u hier nog

P la nning
De komende maanden worden de plannen

voorbereid en uitgewerkt. Waarbij we, waar
mogelijk, rekening houden met input van de
klankbordgroep. Het streven is de tijdelijke

huisvesting deze zomer te realiseren zodat het
in het nieuwe schooljaar in gebruik genomen kan

Händelstraat 51 komen noodlokalen voor 2

worden. Om de lokalen te kunnen plaatsen wordt
een omgevingsvergunning aangevraagd.

blijven de extra leerlingen gehuisvest in tijdelijke
huisvesting op het schoolplein. Dit wordt een
kwalitatief beter gebouw dan het huidige

Me e r informatie
Op www.utrecht.nl/scholeninooginal vindt u

groepen. Er blijft 1 extra groep in de dependance
in de Cereolfabriek. Voor de Johan de Wittschool

gebouw. Ook onderzoeken we of het mogelijk is
tijdelijk een extra speelplaats te realiseren die

meer informatie over de uitbreiding van de
basisscholen. Hier kunt u ook het rapport van de
locatiestudie en de raadsbrief vinden. Voor

meegenomen. De directievilla bij Cereol wordt
niet ingezet voor onderwijs.

onderwijshuisvesting@utrecht.nl Voor andere
vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht

als schoolplein gebruikt kan worden. In dit
onderzoek wordt het Beethovenplein

vragen kunt u terecht bij de afdeling
Onderwijshuisvesting via

Kla nkbordgroep op 14 januari

bij wijkbureau West, Stadsplateau 1, of via
telefoon 14 030.

We vinden het belangrijk om gevolg te geven aan
de bezorgde reacties tijdens de wijkbijeenkomst.
Daarom is een klankbordgroep opgericht met
een vertegenwoordiging van omwonenden,

ouders en scholen. Deze groep praat mee over
de invulling en inpassing van de tijdelijke

huisvesting op het schoolplein van beide scholen
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