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Verbouwing OBS De Cirkel gaat van start
Basisschool De Cirkel wordt verbouwd en uitgebreid. Zo zorgen we dat er genoeg plek is in de school voor
kinderen uit de buurt. Om ruimte te maken voor de uitbreiding wordt het voormalige kleutergebouw gesloopt.
Dit gaat van start in de zomervakantie. In dit wijkbericht informeren wij u hierover.
Verbouwing van de school
Het huidige schoolgebouw van De Cirkel bestaat uit
een hoofdgebouw aan de Prinses Margrietstraat 124
en daarnaast een kleutergebouw aan de Prinses
Margrietstraat 118.
Na de verbouwing:
• Is de school bijna energieneutraal.
• Heeft de school 6 extra lokalen.
• Is de gymzaal groter.
• Heeft de school een nieuwe entree.
• Heeft de school leerpleinen waar kinderen in
groepjes kunnen werken.
Planning
Het kleutergebouw wordt gesloopt. In de
zomervakantie starten deze werkzaamheden. Daarna
worden aan het huidige hoofdgebouw zes lokalen
bijgebouwd. Het plein blijft voor een deel beschikbaar
als speelplein tijdens de werkzaamheden.
20 juli 2020 - start sloop kleutergebouw
Begin december 2020 – start sloop berging en deel
gymzaal.
Begin december 2020 - start uitbreiding hoofdgebouw
Augustus 2021 – oplevering hoofdgebouw
Na de zomervakantie 2021 gaan de leerlingen naar
hun vernieuwde schoolgebouw.
Wat merkt u van de sloopwerkzaamheden?
De werkzaamheden vinden binnen de bouwhekken
plaats. Tijdens de verbouwing houden we het verkeer
in de Prinses Margrietstraat zo beperkt mogelijk. Er is
een verkeersregelaar aanwezig om het verkeer te
begeleiden. Aan- en afvoer gaat via de Prinses
Margrietstraat naar de Huis te Zuylenlaan en dan via
de Prins Bernardlaan de wijk uit.

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. Er worden
tijdens de sloop bouwhekken geplaatst voor de
veiligheid.
Werktijden: Op werkdagen tussen 7.00–19.00 uur.
Sloopaannemer: Mokveld Bouw & Onderhoud BV te
Hilversum.
Vragen over de werkzaamheden
Heeft u vragen over de sloop of heeft u hinder, dan
kunt terecht bij Willem de Bruin, de projectleider van
de firma Mokveld. Op werkdagen (8.00 - 17.00 uur)
kunt u bellen naar de firma Mokveld via 035-6244051,
u wordt dan doorverbonden met de uitvoerder.
Opname situatie voor de start van de
werkzaamheden
De sloop wordt uitgevoerd door een ervaren
aannemer. Voor de zekerheid bekijkt een bureau vlak
ervoor hoe de omliggende huizen, de openbare weg
en de trottoirs erbij liggen. Dit wordt in een rapport
vastgelegd. Dit noemen wij een nulmeting. Als er na
sloop schade is kunnen we dit vergelijken met deze
nulmeting. Vlak voor de start van de sloop neemt firma
Mokveld contact op met omwonenden.
OBS De Cirkel
De Cirkel is een openbare basisschool in de wijk
Zuilen. Het is een school voor iedereen. De school
biedt kinderen kansen zichzelf, de ander en de wereld
te ontdekken. Hier leren kinderen door samen te
spelen en te werken. De school groeit en telt
momenteel 337 leerlingen.

Verspreidingsgebied: Daelwijcklaan 2-84, Niftarlakeplantsoen 1-5, Prins Bernardlaan 1-59, Prinses Margrietstraat 73-85,
116-128, Soetendaallaan 2-24, Zwanenvechtlaan 4
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Gezond stedelijk leven voor iedereen
Utrecht is een van de snelst groeiende steden van
Nederland. Deze groei vraagt om bijbehorende
onderwijsvoorzieningen. De gemeente en
schoolbesturen werken samen om alle Utrechtse
kinderen gezonde en duurzame huisvesting te bieden.
Meer informatie
Voor meer informatie over de school kunt u contact
opnemen met directeur Jochem Grimmelikhuizen, 0302440498, directie@obs-decirkel.nl of kijk op www.obsdecirkel.nl.
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
over het project op de website www.utrecht.nl/decirkel
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordwest. Adres: Ondiepzuidzijde 6, Utrecht. Bereikbaar via e-mail
noordwest@utrecht.nl of het verkorte nummer 14 030.

