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Verbouwing en nieuwbouw 2de Marnixschool
de

Het schoolgebouw van de 2 Marnixschool is al 75 jaar in gebruik en inmiddels sterk verouderd. Daarom
wordt de school verbouwd. Tegelijkertijd worden alle bestaande bijgebouwtjes afgebroken en hiervoor in de
plaats komt er één nieuw gebouw. Op 9 september organiseert de school in samenwerking met de gemeente
hierover een informatieavond.
de

Verbouwing 2 Marnixschool
Utrecht is een snelgroeiende stad. De gemeente wil
dat er voor elk kind een plek is op een school in de
buurt. Een prettige en gezonde omgeving om te leren
en te ontwikkelen.
Voor onze scholen betekent dit dat de
schoolgebouwen die we hebben nog lang gebruikt
zullen worden. Utrecht geeft oude en verouderde
schoolgebouwen een toekomst!
Sommige van deze schoolgebouwen zijn hard toe aan
een verbouwing, zodat de kinderen hier nog lang en
prettig naar school kunnen gaan. Op het moment dat
een school verbouwd wordt, is dat een goed moment
om:
• zoveel mogelijk energiebesparende
maatregelen te nemen
• ervoor de zorgen dat de lucht zuiver en fris is
• en te zorgen voor een prettige temperatuur in
de school.
Dit gaan we ook zeker doen bij de verbouwing van de
de
2 Marnixschool.
de

Nieuwbouw 2 Marnixschool
De losse gebouwen die op het schoolterrein staan
worden afgebroken. Hiervoor in plaats komt één nieuw
gebouw, direct tegen de school aan.
Bij nieuwbouw van scholen doen we er alles aan om
de school zo veel mogelijk energieneutraal te maken.
Het gebouw verbruikt dan bijna niet meer energie dan
dat het zelf opwekt. Daarnaast staat duurzaamheid
van het gebouw voorop, zodat de schade voor mens
en milieu zo veel mogelijk beperkt wordt.

Wat is er gebeurd?
e
Op 17 maart heeft de 2 Marnixschool een digitale
informatiebijeenkomst georganiseerd over de plannen
en zijn de schetsontwerpen gedeeld met de
aanwezigen. De vragen en opmerkingen van die
avond zijn meegenomen in het nieuwe ontwerp.
Dit nieuwe ontwerp is op 8 juli eerst gedeeld met een
kleine groep omwonenden van die recht tegenover de
school wonen. Hierop is een aantal vragen aan de
school gesteld waar we graag antwoord op geven en
zeker ook willen delen met een grotere groep
omwonenden.
Bewonersbijeenkomst 9 september
Daarom organiseert de school in samenwerking met
de gemeente een informatie avond op woensdag 9
september om 20.00 uur. Hoe deze avond eruit ziet,
hangt af van de Coronamaatregelen waar we op dat
moment mee te maken hebben. Begin september
ontvangt u hierover een bericht van ons.
Planning
De globale planning ziet er zo uit:
2020
eind juli
Aanvraag omgevingsvergunning
9 september
Bewonersbijeenkomst
oktober
Start sloop
december
2021
september

Start verbouwing en nieuwbouw
Verbouwing klaar

Verspreidingsgebied:
Dantelaan 1-61 | Goethelaan 17 | Molièrelaan 2 – 64 | Petrarclaan 1 | Racinelaan 2-30 (alleen even nummers)
Oplage: 91 stuks

Utrecht.nl

Op de website www.utrecht.nl/2emarnixschoool kunt u
het nieuwe ontwerp bekijken.
Overlast tijdens de verbouwing
De overlast tijdens de verbouwing en nieuwbouw
wordt zo veel mogelijk beperkt. Met de aannemer
worden hier duidelijke afspraken over gemaakt.
Deze afspraken delen we met de omwonenden via
een wijkbericht. In dit wijkbericht staan dan de
gegevens van de aannemer, zodat u ook zelf contact
op kunt nemen.
Meer informatie?
Actuele informatie vindt op de website
www.utrecht.nl/2emarnixschoool
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
directeur van de school, Josette Groenewegen via
j.groenewegen@pcouwillibrord.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij:
Wijkbureau West in het stadskantoor.
via west@utrecht.nl of via 14 030.

