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Verbouwing en nieuwbouw basisschool de Fakkel
Het schoolgebouw van de Fakkel is ruim 70 jaar oud en wordt binnenkort verbouwd. De verbouwing bestaat
uit het slopen van een deel van het gebouw en uit nieuwbouw. Op 27 oktober organiseert de school hierover
een informatieavond.
Verbouwing de Fakkel
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
Fakkel.
Afgelopen zomer zijn de kinderen van de school al
verhuisd naar een tijdelijke locatie aan de Maria van
Reedestraat.
Verwijderen asbest en gedeeltelijke sloop
Zoals bij veel oude gebouwen, zit er ook in dit gebouw
asbest. Het aanwezige asbest wordt verwijderd en
afgevoerd voordat de sloop mag starten. Dit wordt
gedaan door een gespecialiseerd en gecertificeerd
asbestbedrijf.
Het verwijderen van het asbest gebeurt in het
schoolgebouw. Hierdoor is er weinig tot geen overlast
voor de omwonenden.

Bij het verwijderen worden alle wettelijk
voorgeschreven voorzorgsmaatregelen genomen,
zodat er geen gezondheidsrisico is voor de omgeving.
Informatieavond 27 oktober 19.30 uur
Op 27 oktober om 19.30 uur organiseert de school een
online informatieavond. Tijdens deze informatieavond
laat de architect u het nieuwe ontwerp van de school
zien en is er tijd om uw vragen te beantwoorden.
Als u hierbij aanwezig wil zijn, stuur dan en mail naar
directie.fakkel@pcou.nl met als onderwerp
informatieavond 27 oktober. U ontvangt uiterlijk 26
oktober via de mail een uitnodiging met inloginstructie.
Overlast tijdens de verbouwing
De overlast tijdens de verbouwing en nieuwbouw
wordt zo veel mogelijk beperkt. Hierover zijn duidelijke
afspraken gemaakt met de bedrijven die dit voor ons
uitvoeren. Mocht u toch ergens last van hebben, meldt
dit dan aan de projectleider van de school, Omar el
Dahri via o.el.dhari@pcouwillibrord.nl
Planning
19 oktober 2020

Verwijderen asbest en
sloopwerkzaamheden:

27 oktober

Informatieavond

december 2020

Start verbouw

augustus 2021

Oplevering schoolgebouw

Verspreidingsgebied: Nolenslaan – S. van Houtenstr – W. van Abcoudeplein- Nolenshof- M. Stokestr.- G. van
Walenborchstr.
Oplage: 172 stuks

Utrecht.nl

Meer informatie?
Actuele informatie vindt op de website
www.utrecht.nl/defakkel.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider van de school, Omar el Dahri via
o.el.dhari@pcouwillibrord.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordoost, F.C. Dondersstraat
1, via noordoost@utrecht.nl of via 14030.

