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Extra werkzaamheden Christelijk Gymnasium
Het Christelijk Gymnasium Utrecht breidt haar gebouw uit. In het wijkbericht van juli heeft u hier alles over
gelezen. De start van de nieuwbouw is verplaatst naar aanstaande januari (was september 2020). Dit komt
doordat een klein deel van de grond waarop de nieuwbouw komt eerst schoongemaakt (gesaneerd) wordt. In
dit korte wijkbericht leest u waarom dit gebeurt.
Het Christelijk Gymnasium wordt verbouwd
Dat is nodig omdat de school al jaren kampt met
ruimtegebrek. Er komen extra leslokalen en plekken
waar de leerlingen kunnen leren. De school heeft
ongeveer 970 leerlingen. Het aantal leerlingen blijft
gelijk, ook na de uitbreiding van het gebouw.
Bodemsanering
Bij nieuwbouw word er altijd een bodemonderzoek
verricht op de plek waar de nieuwbouw komt. Bij het
bodemonderzoek voor de uitbreiding van het
Christelijk Gymnasium blijkt dat een klein deel van de
grond waarop de nieuwbouw komt, licht vervuild is.
Voordat de bouw kan beginnen wordt daarom de
bodem eerst schoongemaakt en wordt de vervuilde
grond afgevoerd.
Dit gebeurt door een bedrijf dat hierin gespecialiseerd
is. Tijdens de bodemsanering is er geen gevaar voor
de volksgezondheid.

voorkomen. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt
om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Mocht u toch overlast ervaren, neem dan contact met
de projectleider van de school, de heer John Schreijer
via j.schreijer@pcouwillibrord.nl
Werktijden: Op werkdagen tussen 7.00-17.00 uur
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider van Onderwijshuisvesting, via
telefoonnummer 14 030 of
onderwijshuisvesting@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau West, of via telefoonnummer
14 030.

Planning werkzaamheden
De sloop is inmiddels in volle gang. Doordat de
bodemsanering extra tijd kost, beginnen de
bouwwerkzaamheden later dan gepland.
•
In de week van 16 november wordt de bodem
gesaneerd en de vervuilde grond afgevoerd.
•
Van januari tot de zomer 2021 vinden de
bouwwerkzaamheden plaats.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Het kan zijn dat u tijdens de werkzaamheden
(geluids)hinder ondervindt. Dit is helaas niet altijd te
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