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Nieuwe planning nieuwbouw gymzaal in Terwijde
In de periode maart-november hebben diverse onvoorziene omstandigheden ervoor gezorgd dat de
voorbereidingen – en daarmee ook de bouw - van de nieuwe gymzaal is vertraagd. Op dit moment is de
omgevingsvergunning aangevraagd en kunnen aannemers hun offertes indienen.
Oorzaken vertraging
De belangrijkste reden voor de vertraging is dat het
komen tot een definitief ontwerp voor de gymzaal veel
langer heeft geduurd dan gebruikelijk is. Inmiddels
heeft Welstand het ontwerp goedgekeurd en is de
omgevingsvergunning aangevraagd.
Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning voor de bouw van de
gymzaal is aangevraagd. U kunt de status van de
omgevingsvergunning volgen via de website van
www.overheid.nl/berichten over uw buurt. Om het u
makkelijk te maken, kunt u ook onderstaande QR-code
scannen met de camera van uw telefoon of tablet.

Volgens planning kunnen de kinderen aan het begin
van schooljaar 2022/2023 gymles krijgen in een
prachtige nieuwe gymzaal.
Alhoewel we de grootste hobbels in het voortraject
achter de rug hebben en we onze uiterste best doen
om verdere vertragingen te voorkomen, kunnen we dit
niet geheel uitsluiten.
Mogelijke risico’s, die nog tot vertraging kunnen leiden,
zijn:
• bezwaren op de omgevingsvergunning
• tegenvallende offertes
• gebrek aan bouwmaterialen
Hoe komt de gymzaal eruit te zien?

Gevolgen gymonderwijs JazzSingel
De gemeente weet dat het geduld van de kinderen en
de ouders van basisschool de JazzSingel met deze
vertraging op de proef gesteld wordt. Ondanks dat de
gemeente er alles aan doet om de vaart erin te
houden, lukt dit helaas niet altijd. Voor dit schooljaar
vinden de gymlessen voorlopig nog plaats in de
gymzaal van de Waterwin en de Oase.
Planning
Op dit moment kunnen aannemers hun offertes voor
de bouw van de gymzaal indienen. We verwachten dat
we begin 2022 een aannemer gekozen hebben, zodat
gestart kan worden met de bouw.

Bericht gaat verder op de achterzijde

Verspreidingsgebied:
Bing Crosbypad, Dave Brubeckstraat,, Ella Fitzgeraldplein, Louis Armstrongboulevard, Nat'King'Colestraat
Oplage: 190 stuks
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Het gebouw wordt energieneutraal opgeleverd,
waardoor het net zoveel energie verbruikt als dat het
gebouw zelf opwekt.
Dit doen we onder andere door gebruik te maken van:
• warmtepompen
• zonnepanelen
• groene gevels
• daken te voorzien van planten voor een goede
isolatie
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider van de gemeente via telefoonnummer
14 030 of onderwijshuisvesting@utrecht.nl of kijk op
www.utrecht.nl/gymzaalterweijde.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030.

