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Herstelwerkzaamheden OBS Kees Valkenstein
Het is al langer bekend dat de vloeren van de Kees Valkensteinschool ‘verzakken’. Uitgebreid

onderzoek heeft aangetoond dat er maar één oplossing was: complete vervanging van de
‘zwevende dekvloeren. Naar verwachting gaan de werkzaamheden begin juni 2020 van start.
Kees Valkensteinschool
In overleg met de Gemeente Utrecht (UVO)en de SPO
Utrecht is besloten om de zakkende zwevende
dekvloeren, op de begane grond van de school, te
vervangen door nieuwe cementdekvloeren met daar onder

Planning Fase 2
•

Sloopwerkzaamheden 21 t/m 27 juli.

•

Isoleren/dekvloer aanbrengen 28 t/m 30 juli.

•

Egaliseren/vloerbedekking 17 t/m 21 aug.

•

Plinten, schilderwerk 21 t/m 26 aug.

harde isolatieplaten.
Wat gaat er gebeuren?
De dekvloeren worden vervangen in twee fases. De 1e

fase begint op 2 juni in de Pinkstervakantie. Het betreft
hier o.a.de peuterspeelzaal, extra instructie-ruimte,
crea-ruimte én de grote theaterzaal. Vlak voor de
zomervakantie zal de aannemer de 1e fase afronden.
De 2e fase wordt opgestart in begin van de zomervakantie en dan worden de overige lokalen en
verkeersruimten onder handen genomen. Vlak voor het
eind van de zomervakantie zal de aannemer ook deze
fase af te ronden. Daarna richt het team de school
opnieuw in.
Wat merkt u?
De herstelwerkzaamheden vinden plaats in het gebouw.
Bij de sloopwerkzaamheden kan er voor de bovengelegen
appartementen enige geluidsoverlast optreden.

De afvalcontainers in de 1e fase komen op het grasveld
naast de school te staan (de achterzijde) en in de 2e fase
vermoedelijk ook op het plein (voorzijde).
Het bouwverkeer verloopt via Kortland en Hofland.
Het parkeren vindt op het schoolplein plaats.
Planning Fase1
•

Sloopwerkzaamheden 2 t/m 8 juni.

•

Isoleren/dekvloer aanbrengen 9 t/m 11 juni.

•

Egaliseren/vloerbedekking 1 t/m 9 juli.

•

Plinten, schilderwerk 8 t/m 15 juli.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider van de afdeling Onderwijshuisvesting, via
telefoonnummer 14 030 of

onderwijshuisvesting@utrecht.nl .
Heeft u vragen over Kees Valkenstein, neemt u dan
contact op met directeur Melle van Tricht via
directie.keesvalkenstein@spoutrecht.nl of via
telefoonnummer 030 – 6775563
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau Vleuten De Meern
vleutendemeern@utrecht.nl
Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht
Aangepaste dienstverlening door coronavirus
via telefoonnummer 14 030
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