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november 2020

Plaatsing Tijdelijke huisvesting St. Dominicus
De omgevingsvergunning voor het plaatsen van de tijdelijke huisvesting is verleend. Op maandag 16
november wordt gestart met de werkzaamheden voor de plaatsing van de units.
Plaatsing tijdelijke huisvesting
Op het plein van de St. Dominicus aan de Franz
Schubertstraat komt een tijdelijk gebouw met extra
werkruimtes en een lokaal. Ook komt er een nieuwe
voetbalkooi. Op maandag 16 november wordt getart
met de werkzaamheden.
Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning is afgegeven en de
bezwaartermijn is voorbij. Er zijn drie bezwaren binnen
gekomen. De bezwaren worden de komende periode
volgens de normale procedure behandeld. De
gemeente kiest ervoor nu wel de werkzaamheden te
starten. De school heeft dringend deze huisvesting
nodig. Verdere vertraging is zeer onwenselijk.
Voetbalkooi
De huidige voetbalkooi vervangt de school door een
afsluitbare kooi die minder geluid maakt. De
vergunning hiervoor is ook afgegeven. De sloop van
de oude kooi en plaatsing van de nieuwe kooi vindt in
dezelfde periode als de bouw van de tijdelijke
huisvesting plaats.
Wat gaat er gebeuren?
Woensdag 11 november
Een zeecontainer is op het plein geplaatst als tijdelijke
opslag voor de fietsjes, buitenspeelgoed, etc.
Maandag 16 – vrijdag 20 november
• De berging en de voetbalkooi worden gesloopt
• Plaatsen bouwhekken
• Voorbereidende grondwerkzaamheden
Maandag 23 – dinsdag 24 november
• Plaatsing units met groot materieel

Vanaf 24 november – medio januari
• Afbouw tijdelijke huisvesting en terrein.
Medio januari
• Oplevering en inhuizing
Eind januari 2021
• Ingebruikname huisvesting.
Bouwterrein en - verkeer
Het bouwterrein wordt afgesloten met een bouwhek.
Hierdoor is het schoolplein afgesloten van het
bouwterrein. Het bouwterrein is niet te betreden door
leerlingen, ouders, leerkrachten, etc.
Een bouwkraan voor het plaatsen van de units wordt
geplaatst op het bouwterrein.
Mogelijk kan er voor korte tijd een wegafzetting nodig
zijn. De aannemer zal dit via een flyer bij de
omliggende woningen aankondigen.
Gedurende de aanlooptijden van de school zal het
bouwverkeer zoveel mogelijk beperkt worden.
Op het kaartje op de achterkant van dit wijkbericht is
de situatie tijdens de bouw aangegeven.
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.
Werktijden: Op werkdagen tussen 7.00–19.00 uur
Aannemer: De Groot Vroomshoop

Verspreidingsgebied: Beethovenlaan 13 t/m 26, Beethovenplein 1 t/m 3, Franz Schubertstraat 8 t/m 77, Gustav
Mahlerstraat 1-7, Händelstraat 37 t/m 90, Johan Winnubstlaan 2 t/m 20,

Utrecht.nl

Vragen over bouw of hinder
Heeft u vragen over de bouw of ondervindt u hinder,
dan kunt terecht bij de uitvoerder van De Groot
Vroomshoop. Zijn naam en contactgegevens hangen
aan de buitenzijde van de schaftkeet.
Meer informatie?
Meer informatie over de tijdelijke huisvesting leest u op
www.utrecht.nl/scholeninooginal. Ook kunt u contact
opnemen met de projectleider van de gemeente via

Bouwplaatsinrichting

het verkorte telefoonnummer 14 030 of via
onderwijshuisvesting@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau West, of via telefoonnummer 14
030.

