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Uitnodiging informatieavond 17 november over
sloop en nieuwbouw Bontekoelaan 1,7 en 9
Op de plek van de huidige schoolgebouwen aan Bontekoelaan 1, 7 en 9 komt een nieuw schoolgebouw met
een sporthal voor het Globe College. In november/december starten daarvoor de sloop- en
bouwwerkzaamheden. Op 17 november organiseert de gemeente hierover een online informatiebijeenkomst.
Nieuwe locatie voor het Globe College
Het Globe College blijft tot september 2021 in hun
schoolgebouw aan de Grebbeberglaan. Daarna
verhuist de school naar de Bontekoelaan.
Aan de Bontekoelaan krijgt het Globe College een
nieuw duurzaam gebouw om het vernieuwde VMBO
onderwijs in de praktijkvakken, mogelijk te maken.
Het Globe College is een VMBO-school voor basis-,
kader- en mavo onderwijs. Binnen het onderwijs is
veel aandacht voor het ontwikkelen van de talenten
van de kinderen.
Er wordt veel tijd besteed aan vakken zoals kunst,
cultuur en techniek. Een kleinschalige leeromgeving is
belangrijk voor de leerlingen van het Globe College.
Het nieuwe gebouw is straks geschikt voor 800
leerlingen.
Wat gaat er gebeuren?
Bontekoelaan 1
De gemeente heeft het gebouw van de Herman Brood
Academie gekocht voor het Globe College. Een klein
deel van dit gebouw wordt gesloopt. Daarna start de
verbouwing en wordt er een nieuw deel aan de school
gebouwd.
Bontekoelaan 7 en 9
Deze schoolgebouwen worden gesloopt. Na de sloop
worden hier lokalen en werkplaatsen voor
praktijkonderwijs gebouwd. Ook komt hier een sporthal
voor de school. De sporthal kan straks ook gebruikt
worden door de buurt en sportverenigingen.

Filmpje
De school heeft een filmpje gemaakt over hoe het
schoolgebouw eruit gaat zien. U kunt dit filmpje
bekijken via de website van het Globe College
www.globecollege.nl of via een link op de website van
de gemeente www.utrecht.nl/globecollege.
Informatiebijeenkomst 17 november 19.30-20.30
uur
De gemeente organiseert samen met de school een
online informatieavond over de plannen en
werkzaamheden voor de nieuwbouw van het Globe
College. U kunt hieraan meedoen via een computer,
laptop, telefoon of een tablet.
Naast een korte presentatie over de plannen en
werkzaamheden, is er genoeg tijd om vragen te
stellen.
Wilt u deelnemen? Stuur dan een mail naar
onderwijshuisvesting@utrecht.nl. Zet bij het
onderwerp: bijeenkomst Globe College. Dit kan tot
16 november.
Na aanmelding ontvang u van ons een mail met:
1. de vraag of u een korte vragenlijst in wil vullen. De
antwoordden op de vragen gebruiken we om de
informatiebijeenkomst goed voor te bereiden.
2. uitleg hoe u op 17 november mee kunt doen aan de
informatiebijeenkomst.
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Voorlopige planning
2020
Eind november nulmeting (zie verderop in dit bericht)
sloop delen van Bontekoelaan 1 en 7
2021
januari
verbouwing Bontekoelaan 1 en
nieuwbouw praktijklokalen.
september
schoolgebouw is klaar
december
sloop Bontekoelaan 9 en nieuwbouw
sporthal
2022
zomer

sporthal is klaar

Sloop- en bouwwerkzaamheden en bouwverkeer
Het sloop- en bouwverkeer rijdt zoveel mogelijk via de
achteringang van de Herman Brood Academie.
Hierdoor heeft de buurt bijna geen last van het
vrachtverkeer.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de sloop, de bouw of heeft u
hinder, dan kunt u terecht bij de projectleider, J.
Schreijer, via een mail naar
j.schreijer@pcouwillibrord.nl.
Ook vindt u actuele informatie op de website
www.utrecht.nl/globecollege.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Dde projectleider van Utrechtse Vastgoed Organisatie,
via telefoonnummer 14 030 of
onderwijshuisvesting@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188,
of via telefoonnummer 14 030.

Overlast tijdens de verbouwing
De overlast tijdens werkzaamheden wordt zo veel
mogelijk beperkt. Met de aannemer worden hier
duidelijke afspraken over gemaakt.
Werktijden: maandag t/m vrijdag tussen 7.00-17.00 uur
Aannemer: KlaassenGroep
Sloopbedrijf: Hooijer
Nulmeting
De sloop wordt uitgevoerd door een ervaren
sloopbedrijf om schade aan huizen, de stoep en de
straat te voorkomen.
Om zeker te weten of er geen schade is ontstaan
tijdens de sloop, worden er voordat de sloop begint
foto's gemaakt van de huizen, de straat en de stoep op
50 meter afstand van de plek waar gesloopt wordt. Dit
heet de nulmeting.
Is er na de sloop toch schade, dan kunnen de foto's
gebruikt worden om te beoordelen of de schade door
de sloop is ontstaan.
Over het Globe College
Het Globe Collge is een VMBO-school met veel
aandacht voor sport, kunst, cultuur en techniek. HEt
Globe College verzorgt passend onderwijs op Basis-,
Kader-, Gemengde leerweg-, Mavo- en Mavo/Havo
niveau. Leerlingen kunnen kiezen uit de profielen: Zorg
& Welzijn, Economie & Ondernemen, Produceren,
Installeren & Energie en Mobiliteit & Transport.
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