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Vertraging verbouw Lux
Afgelopen juni hebben wij u geïnformeerd over de planning van de verbouw van het schoolgebouw en
gymzaal van Lux - de school voor speciaal onderwijs, Stauntonstraat 9. Deze planning heeft vertraging
opgelopen. In dit wijkbericht leest u hier meer over.
Lux
Het schoolgebouw van Lux is bijna vijftig jaar oud. Na
vijftig jaar is het hoog tijd om het aan te passen aan de
eisen van deze tijd en tegelijk het schoolgebouw
vrijwel energieneutraal te maken. Hierdoor verbruiken
het schoolgebouw en de gymzaal bijna net zoveel
energie als dat ze zelf opwekken.
Vertraging
Met de voorbereidingen voor deze verbouwing is het
schoolbestuur in 2019 begonnen. Het schoolbestuur
heeft hiervoor geld aangevraagd en heeft dat geld ook
gekregen. Door tegenvallende kosten is echter extra
geld nodig. Dit extra geld komt pas in 2023
beschikbaar. De aanvraag kan namelijk slechts 1x per
jaar worden gedaan. Daardoor ontstaat nu ongeveer
een jaar vertraging.

•

Zomer 2024
Lux verhuist terug naar Stauntonstraat 9

Meer informatie?
Voor meer informatie over de renovatie kunt u contact
opnemen met de directeur van Lux, via
telefoonnummer 030 223 0113 of
directie.luxso@spoutrecht.nl
Ook vindt u actuele informatie op de website
www.utrecht.nl/lux.
U kunt ook direct naar deze website door
onderstaande QR-code te scannen met de camera
van uw telefoon of tablet.

Pas als ook de aanvraag voor het extra geld is
goedgekeurd, gaat de school verder met de
voorbereidingen en de uitvoering van de renovatie.
Informatiebijeenkomst
Wanneer het proces weer wordt opgepakt, wordt u
uitgenodigd voor een eerste informatiebijeenkomst.
Planning
• Begin 2023
aanvraag omgevingsvergunning,
selectie aannemer
• Voorjaar 2023
leerlingen verhuizen naar tijdelijke
huisvesting aan de Boadreef 2
• Zomer 2023
Start verbouwing

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18 b,
of via telefoonnummer 14 030.

Verspreidingsgebied:
Stauronstraat | Simultaanstraat | Rokadestraat | Pionstraat | A. van Bergstraat | Grootmeesteroplein
Oplage: 180 stuks
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