Bouwnieuws 7

Datum

26 maart 2018

Verbouwing op komst!
Voor u ligt het zevende Bouwnieuws. Hierin bericht
ik u over de voortgang van een aantal nieuwe en
lopende processen waar ik u in eerdere edities van
het Bouwnieuws over heb geïnformeerd.
Deze lopende processen zijn aan de buitenkant niet
altijd zichtbaar; ons oude schoolgebouw is immers
nog niet wezenlijk veranderd. Samen met het PCOUschoolbestuur hebben we echter achter de
schermen een aantal belangrijke stappen gezet:

Planning
Datum
Schooljaar
2017-2018
Schooljaar
2018-2019

Gebeurtenis
Sanering en verbouwing Piramide
Verhuizing terug naar de nieuwe
gerenoveerde Piramide

Wist u dat…
- Het voor de toekomst van onze school een
mooie overwinning is dat het gelukt is vast te
houden aan het gewenste onderwijsconcept?
- De nieuwe energienormen complex en dus
moeilijk toepasbaar zijn op ons oude
schoolgebouw aan het Bisschopsplein?
- De vernieuwing daardoor geen standaard
renovatie is waardoor de looptijd lang(er) is?
- Het hierdoor moeilijk is voor ons om meer
informatie te geven over duidelijkere tijdslijnen?
- We er rekening mee houden dat we tot de
tweede helft van schooljaar 2018-2019 nodig
hebben om de verbouwing af te ronden?

- We er naar streven om in de tweede helft van
schooljaar 2018-2019 te verhuizen naar ons
vernieuwde schoolgebouw?

1. De onderhandelingen van het schoolbestuur met
de Gemeente Utrecht over het beschikbare
renovatiebudget en de energienormen voor het
nieuwe schoolgebouw zijn afgerond! Als school
hebben we tijdens dit lange proces steeds vast
gehouden aan ons onderwijsconcept. We zijn er
goed uitgekomen: een mooi, vernieuwd gebouw
voor goed onderwijs, zoals vorig jaar op de
informatieavond aan u is gepresenteerd.
2. Een ander ingewikkeld proces dat meer tijd in
beslag neemt dan voorzien, is de astbestsanering.
De werkzaamheden zijn nog in volle gang.
Wat gebeurt er de komende periode?
1. De technische ontwerptekeningen en
berekeningen worden verder afgemaakt; en
2. De omgevingsvergunningen worden aangevraagd
bij de Gemeente Utrecht.
Het spreekt voor zich dat ik u op de hoogte houd
over de volgende stappen die we gaan zetten. De
planning is helaas van zoveel factoren afhankelijk,
dat ik u hier alleen op hoofdlijnen over kan
informeren. Wat echter wel duidelijk is, is dat onze
school tijdens de renovatie èn totdat we weer terug
gaan naar het Bisschopsplein, gehuisvest blijft op de
Mariëndaalstraat. Mocht u naar aanleiding van dit
Bouwnieuws vragen hebben, of behoefte hebben
aan verdere toelichting, hoor ik dat graag van u.
Met vriendelijke groet,
Lotte Brente
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