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Wijkbericht

februari 2020

2e Klankbordgroepavond tijdelijke huisvesting
St. Dominicus en Johan de Wittschool
We nodigen u van harte uit voor de 2e klankbordgroepavond over de tijdelijke huisvesting van de
leerlingen van de St. Dominicus en Johan de Wittschool in Oog in Al.

Tijdelijke huisvesting

Planning

De leerlingen van de St Dominicus en de Johan

De verwachte planning is als volgt:

de Wittschool krijgen tijdelijke huisvesting op



maart-april:uitwerken ontwerp voor de 2
scholen

het schoolplein.
Op het plein van de St. Dominicus aan de



Mei-juni:

aanvraag omgevingsvergunning

Händelstraat 51 komen tijdelijke gebouwen met



Juli-aug:

bouw tijdelijke huisvesting

extra werkruimtes. Voor de Johan de Wittschool



Sept:

in gebruik

wordt het huidige noodgebouw vervangen door
een kwalitatief beter gebouw.

Gezond stedelijk leven voor iedereen
Utrecht is een van de snelst groeiende steden

Tweede klankbordgroep op 2 maart

van Nederland. Deze groei vraagt om

We nodigen u uit voor de tweede

bijbehorende onderwijsvoorzieningen. De

klankbordgroepavond over de tijdelijke

gemeente en schoolbesturen werken samen om

huisvesting van de kinderen:

alle Utrechtse kinderen gezonde en duurzame
huisvesting te bieden.

Wanneer:

Maandag 2 maart 2020

Tijd:

19.30 uur tot 21.00 uur

Meer informatie

Waar:

obs Johan de Wittschool

Op www.utrecht.nl/scholeninooginal vindt u

Beethovenplein 2, Utrecht

meer informatie over de uitbreiding van de
basisscholen. Hier vindt u ook het verslag van de

Op 14 januari heeft een eerste klankbordgroep-

klankbordgroep van de eerste avond op 14

avond plaats gevonden. Hier konden

januari 2020. Voor vragen kunt u terecht bij de

omwonenden input geven voor de plaatsing van

afdeling Onderwijshuisvesting via

de tijdelijke huisvesting op de pleinen. Met deze

onderwijshuisvesting@utrecht.nl

input heeft een architect een ontwerp gemaakt.
Dit voorlopig ontwerp wordt op maandag 2

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

maart aan de klankbordgroep gepresenteerd. U

rechtstreeks terecht bij wijkbureau West.

kunt vragen stellen en tips en adviezen

Adres: Stadsplateau 1, Utrecht. Bereikbaar via e-

meegeven.

mail west@utrecht.nl of het verkorte

Indien u zich nog niet eerder heeft aangemeld

telefoonnummer14 030.

voor de klankbordgroep maar wel wilt komen,
kunt u zich aanmelden via
onderwijshuisvesting@utrecht.nl

Verspreidingsgebied: Rondom St Dominicus en Johan de Wittschool

Utrecht.nl

