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Uitnodiging informatiebijeenkomst
obs de Klimroos
Tijdens en na de bijeenkomst van 8 september, hebben we veel vragen vanuit de omwonenden ontvangen.
Inmiddels hebben we op de meeste vragen een antwoord en daarom nodigen wij u uit voor de volgende
informatiebijeenkomst, op 17 november. De school zal dan ook het definitieve ontwerp laten zien van haar
toekomstige locatie aan de Langerakbaan 231.
Informatiebijeenkomst
We beginnen de bijeenkomst met het definitieve
ontwerp van het schoolgebouw. Daarna bespreken we
met u de vragen die gesteld zijn tijdens de vorige
bijeenkomst.
De informatiebijeenkomst wordt gehouden op 17
november van 19.00 tot 20.00 uur. We gaan ervan
uit dat – rekening houdend met de coronavoorschriften
– de bijeenkomst op Eerste Oosterparklaan 88, de
huidige locatie van De Klimroos, plaatsvindt.
Wat hebben we gedaan?
Iedere afdeling binnen de gemeente Utrecht heeft zijn
eigen expertise. Hierdoor kan een deel van uw vragen
niet door de afdeling Onderwijshuisvesting beantwoord
worden. Denk hierbij aan vragen over veiligheid,
parkeren en andere genoemde onderwerpen die geen
betrekking hebben op de verbouwing.
Deze vragen hebben we voorgelegd aan collega’s van
de verschillende afdelingen. Voor sommige vragen
hebben de collega’s een kijkje genomen rond de
nieuwe locatie aan de Langerakbaan. Daar hebben ze
ook een aantal omwonenden gesproken.
Nu we genoeg informatie hebben verzameld om
antwoord te geven op uw vragen, organiseren we een
nieuwe bijeenkomst.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de verbouwing? Neem dan
contact op met de school via
directie.klimroos@spoutrecht.nl
Ga voor algemene informatie over dit project naar
www.utrecht.nl/deklimroos of scan onderstaande QR
code met de camera van uw telefoon of tablet.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030 of leidscherijn@utrecht.nl.
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