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Wijkbericht

februari 2020

Informatieavond uitbreiding obs de Cirkel
We nodigen u van harte uit voor een informatieavond over de uitbreiding van de openbare
basisschool De Cirkel op de huidige locatie aan de Prinses Margrietstraat 124.
Uitbreiding van het gebouw

 Start bouw – eind 2020

Het schoolbestuur en de gemeente zijn

 Oplevering – zomer 2021

uitbreiding van De Cirkel aan het voorbereiden.
De huidige huisvesting van De Cirkel bestaat uit

obs De Cirkel

een hoofdgebouw aan de Prinses Margrietstraat

De Cirkel is een openbare basisschool in de wijk

124 en het naastgelegen voormalig kleuter-

Zuilen. Het is een school voor iedereen. De

gebouw aan de Prinses Margrietstraat 118. Dit

school biedt kinderen kansen zichzelf, de ander

kleutergebouw zal gesloopt worden en het

en de wereld te ontdekken. Hier leren kinderen

hoofdgebouw wordt uitgebreid met 6 lokalen.

door samen te spelen en te werken. De school
groeit en telt momenteel 337 leerlingen.

Informatieavond
De bijeenkomst bestaat uit een presentatie over

Gezond stedelijk leven voor iedereen

het ontwerp, de planning en de stappen in het

Utrecht is een van de snelst groeiende steden

proces. U kunt daarna uw vragen stellen aan de

van Nederland. Deze groei vraagt om

architect en de school, het schoolbestuur en de

bijbehorende onderwijsvoorzieningen. De

gemeente.

gemeente en schoolbesturen werken samen om
alle Utrechtse kinderen gezonde en duurzame
huisvesting te bieden.

Wanneer:

Donderdag 5 maart

Tijd:

19.30 uur tot 21.00 uur

Waar:

De Cirkel

Meer informatie

Prinses Margrietstraat 124,

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Utrecht

met directeur Jochem Grimmelikhuizen, 0302440498, post@obs-decirkel.nl of kijken op

Het programma ziet er als volgt uit:

www.obs-decirkel.nl.

19.15

Inloop

19.30

Start bijeenkomst met

Voor vragen over de plannen kunt u contact



het ontwerp

opnemen met de projectleider van de gemeente



de planning en stappen in het proces

via onderwijshuisvesting@utrecht.nl of het

gelegenheid tot stellen van vragen

verkorte telefoonnummer 14 030. Na de

Einde informatieavond

informatieavond vindt u actuele informatie over


21.00

Architectenbureau EVA is geselecteerd om het

het project op de website

ontwerp voor de uitbreiding te maken.

www.utrecht.nl/decirkel

Planning

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

De verwachte planning is als volgt:

rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Noordwest.

 Aanvraag omgevingsvergunning – maart 2020

Adres: Ondiep-zuidzijde 6, Utrecht. Bereikbaar

 Start sloop kleutergebouw – tweede helft

via e-mail noordwest@utrecht.nl of het verkorte

2020
Verspreidingsgebied: Rondom De Cirkel

nummer14 030.

Utrecht.nl

