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Wijkbericht
Langerak - Renovatie Kindercluster Voorn

maart 2020

Kindercluster Voorn wordt gerenoveerd. In dit bericht informeren wij u over de start van de renovatie
van het gebouw.
Renovatie

De gemeente verbouwt Kindercluster Voorn. Het

Binnenkort informeren wij u verder over de gang

en toekomstbestendig gebouw.

nieuwbouw van de lokalen.

bereidt de aannemer de bouwwerkzaamheden

Naar verwachting is de renovatie in de zomer 2021

doel is een kindvriendelijk, toegankelijk, gezond
Inmiddels is de bouwvergunning verleend en

voor.

Na de renovatie:
•
•

heeft iedere school zijn eigen entree;
heeft het gebouw een gezond

binnenklimaat en goede luchtkwaliteit;
•
•

heeft iedere school zijn eigen ingang;

zijn er elf extra leslokalen en een extra

speellokaal;
•

en uiteraard zijn alle ruimtes opgefrist.

De renovatie wordt in opdracht van de gemeente
uitgevoerd door Bouwbedrijf van Dillen.
Planning

Op 16 maart 2020 start de renovatie. De aannemer

van zaken, onder andere de bouwrouting voor de

voltooid.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens werkdagen wordt tussen 07.00 – 16.30 uur
gewerkt aan de renovatie.

De werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken.
De aannemer houdt bij de aan- en afvoer van

bouwmaterialen rekening met de breng- en

haaltijden van de scholen en het kinderdagverblijf.
Meer weten?

•

Algemene informatie over renovatie vindt op
www.utrecht.nl/voorn.

•

Voor vragen of opmerkingen over de bouw

begint met het inrichten van de bouwplaats voor

neemt u contact op met Ton de Bruyn

plaatsen de bouwketen.

info@cvandillen.nl of via 0345-509060.

(Bouwbedrijf Van Dillen) via

onder andere de opslag van materialen en het

De bouw bestaat uit de sloop van de voormalige

welzijnsruimten (o.a. het theater) en de nieuwbouw

•

contact op met de projectleider van de

van lokalen op deze plek. Daarnaast worden de

gemeente via

overige gebouwdelen gerenoveerd.

projectmfaleidscherijn@utrecht.nl of via het
verkorte telefoonnummer 14 030.

Op de achterzijde van dit bericht vindt u de

bouwplaatsinrichting. De bouwketen worden via de
eerste afslag op de Burgemeester Verderlaan, de
Akkrummerraklaan, aangevoerd.

Dit betekent dat voor deze actie de straat wordt

afgezet. De aannemer zal u over de datum en het

Voor vragen over de plannen neemt u

•

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Leidsche
Rijn, Brusselplein 4, Utrecht. Bereikbaar via
leidscherijn@utrecht.nl of het verkorte
telefoonnummer 14 030.

tijdstip via een huis-aan-huis bericht informeren.
Verspreidingsgebied: Akkrumerraklaan 31 t/m 180, Burgemeester Verderlaan 2 t/m 44, Galgenraklaan
1 t/m 36, Grietmansraklaan 1 t/m 53, Zandweg 5 t/m 29 Oplage: 166
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Bouwplaatsinrichting Renovatie Kindercluster Voorn

