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Start nieuwbouw OBS Jules Verne
Op 12 mei 2020 is de bouw gestart van het nieuwe gebouw voor de openbare basisschool Jules Verne. In dit
wijkbericht informeren wij u over de werkzaamheden.
Nieuwbouw
Op 12 mei 2020 is de nieuwbouw van de
OBS Jules Verne aan de Opzoomerstraat 1 begonnen.
De school is al verhuisd naar de tijdelijke locatie in de
gebouwen aan de overkant, Mariëndaalstraat 25 en
Thorbeckelaan 5. Daar blijven ze tot het nieuwe
gebouw klaar is. Het oude gebouw is inmiddels
gesloopt.
Hoe ziet het nieuwe schoolgebouw er uit?
Het nieuwe gebouw bestaat uit twee bouwlagen en
krijgt acht groepslokalen, een ouderlokaal, een
speellokaal, een nieuwe gymzaal en een lokaal voor
de voorschoolse educatie. Het gebouw wordt
energieneutraal. Het schoolplein komt aan de
Opzoomerstraat zodat de pleinen van beide scholen
meer tegen elkaar komen te liggen. Het schoolplein
wordt openbaar toegankelijk voor de buurt.
Planning
mei 2020: start voorbereidende werkzaamheden
nieuwbouw zoals inrichten bouwplaats.
12 mei 2020: start boorwerk (duur circa 5 dagen)
mei 2020 – eind februari 2021: bouw school
eind februari 2021: oplevering, inrichting en verhuizing
Maart 2021: eerste schooldag in nieuw gebouw.

Vragen over bouw of hinder
Heeft u vragen over de bouw of ondervindt u hinder,
dan kunt terecht bij Bastiaan de Keizer, de uitvoerder
van BM van Houwelingen:
- De uitvoerder is in principe elke werkdag tussen
13.00 en 13.30 uur aanwezig in de bouwkeet
- Op werkdagen (8.00 - 17.00 uur) kan het
bouwbedrijf u doorverbinden met de uitvoerder via
0184-677200.
OBS Jules Verne
Obs Jules Verne is een echte wijkschool en geeft
onderwijs met als missie: ‘SAMENwerken aan de
toekomst’. In de werkwijze en het schoolprogramma
ste
zijn 21 eeuwse vaardigheden verweven. Obs Jules
Verne telt zo’n 190 leerlingen.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
directeur Jessica Geldof, 030-2442388,
directie.julesverne@spoutrecht.nl of kijken op
www.obsjulesverneutrecht.nl

Bouwverkeer en - werkzaamheden
Het bouwverkeer benadert en verlaat het bouwterrein
via de Opzoomerstraat.

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.
Ook vindt u actuele informatie op de website
www.utrecht.nl/julesverne

Het kan zijn dat u tijdens de werkzaamheden
(geluids)hinder ondervindt. Dit is helaas niet altijd te
voorkomen. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt
om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij wijkbureau Noordwest, aan de
Amsterdamsestraatweg 283, via noordwest@utrecht.nl
of het verkorte nummer14 030.

Werktijden: Op werkdagen tussen 7.00–19.00 uur
Aannemer: BM van Houwelingen
Verspreidingsgebied: Amsterdamsestraatweg 291-335, Heringastraat 1-30, Joan Roëllstraat, Mariëndaalstraat 1-34,
Ondiep-Zuidzijde 2-20, Oppenheimplein, Royaards vd Hamkade 10-20, Thorbeckelaan3, 5, Van beuningenplein 1-12
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