From:
Sent:
To:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel
Wed, 1 Nov 2017 15:07:33 +0200
"Kassing, Ellen"
cereol dingen

Hoi Ellen,
Ik ben een beetje aan het rondkijken op internet. Ik zie nog geen clubje tegen het schoolplein
, dus dat is
goed (denk ik). Wel zie ik op de websites van de scholen en van de BSO dat ze stellen dat ze “veel” in park Oog
in Al spelen. Ben benieuwd wat dat precies inhoudt.
En op de website van BOEI:
Herbestemming van de Directievilla
Gemeente Utrecht heeft BOEi de opdracht gegeven om te onderzoeken of een herbestemming van de
Directievilla naar schoolgebouw mogelijk is. In de wijk Oog in Al is namelijk een grote vraag naar schoollokalen
voor het lager onderwijs.
Bij de start van het onderzoek is eerst met de gemeente vastgesteld wat de uitgangspunten en kaders zijn. Zo is
er bijvoorbeeld behoefte aan vijf tot acht lokalen en moet het een ‘frisse school’ worden: een schoolgebouw met
laag energieverbruik en gezond binnenmilieu.
Op basis van deze ambitie zijn er diverse scenario’s uitgewerkt. De definitieve keuze voor een scenario en
bijhorend model is gemaakt door de gemeente en schoolbesturen. BOEi is verantwoordelijk voor de uitvoering
van het project en het procesmanagement.

Er is dus al een scenario gekozen over hoe het er uit gaat zien. Daar moeten we het even
met
over hebben, denk ik.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Wed, 1 Nov 2017 22:21:32 +0200

Re: E-mail adressen Wijkspreekuur West

Beste heer
Naar aanleiding van ons onderhoud vanavond met de wethouder betreffende de uitbreiding van de school in de
fabriek en de directie vila, doe ik u hierbij de e-mail adressen toekomen.

We zien graag uw reactie tegemoet voor een vervolg met de projectleider.
Met vriendelijke groet,

From:
"Dam, Ge van"
Sent:
Fri, 3 Nov 2017 17:44:23 +0200
To:
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
Cc:
Subject:
Cereol briefing deel 0
Attachments:
2017-11-01 intakegesprek PMB-UVO.docx, 2017-11-03 projectteam lijst.xlsx, 2017-10-01 Wijkbericht
uitnodiging bewonersavond Cereol.docx, 2017-09-11 Notitie Cereol informatie tbv wijkwethouder LotvHooijdonk.docx, FW:
Utrecht Cereolfabriek - beschikbare kantoorruimte per 31 december 2017 , 2017-07-11 programmateam HBO 1e verd Cereol
starten.docx

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
"Dam, Ge van"
Sent:
Fri, 3 Nov 2017 17:48:52 +0200
To:
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
Cc:
Subject:
Cereol deel 2: bewonersavond en vragen 12 dec 2016
Attachments:
FW: Plannen
FW: Scholencluster Cereolterrein , 2016-12-12 reactie aan
slote201_12-12-2016_13-44-52.pdf

Hoi Ellen en

l,

Hierbij de derde mail met de info.
Punt 1 en 2 van de briefing is hiermee compleet.
Punt 3 van de briefing, de info van het locatieonderzoek ga ik nog naar jullie sturen, zsm.

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
"Dam, Ge van"
Sent:
Fri, 3 Nov 2017 17:44:28 +0200
To:
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
Subject:
Cereol info deel 1
Attachments:
Bewonersavond Cereolfabriek - evaluatie en vervolgproces, Mailadressen geinteresseerden
ontwikkelingen Cereolfabriek.xlsx, 2017-10-19 Mailadressen bewonersavond gesorteerd naar blok.xlsx, Ontwikkelingen op
terrein Cereolfabriek - terugkoppeling bewonersavond en vervolg proces, Cereol - reactie nav bewonersavond, Re:
Bewonersavond Cereolfabriek - evaluatie en vervolgproces, FW: aanmeldingen, 2017-10-13 Cereol bewonersavond 12 oktober
2017 krachtenveldanalyse.docx

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:

"Dam, Ge van"

Cc:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Cereol: vervolg met de bewoners

Kassing, Ellen"

Hoi projectteamleden,
Voor het vervolg op de bewonersavond van 12 oktober hebben we de hulp ingeschakeld van Rachel
Broekmeulen en Ellen Kassing. Rachel is projectmanager en Ellen haar rechterhand, beiden werken ze bij PMB
gemeente Utrecht. Ik ben op dit moment bezig om hen zo goed mogelijk te informeren over de opdracht en de
bijbehorende informatie. Ze zullen naar verwachting volgende week starten.
Kortgezegd gaat hun opdracht het over het inrichten van het goede gesprek met de bewoners, enerzijds door
dieper in te gaan op het locatieonderzoek van eind 2015, anderzijds door in te gaan op het buitenspelen door de
kinderen van de St Dominicusschool op de locatie bij de Cereolfabriek. We hopen met de dialoog begrip te
krijgen, of verbeteringen te realiseren in de oplossingen. Daarnaast zullen zij het contact met BOEi oppakken
voor de huur van de eerste verdieping van Cereol. Dit hangt immers samen met het gesprek over het
buitenspelen.
Rachel en Ellen hebben zin in deze opdracht, en ik denk dat zij die goed kunnen volbrengen. Dat kunnen ze niet
alleen, en niet alleen met de info die ik hen geef. Mijn vraag aan jullie: help Rachel en Ellen met jullie informatie,
zienswijze en bijdrage, dan komen we samen tot de goede resultaten.
Als er vragen zijn stel ze aan Rachel en Ellen en mij, onze lijnen zijn hier kort.

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Dam, Ge van"
Fri, 3 Nov 2017 12:49:47 +0200
"Kassing, Ellen"
"Broekmeulen, Rachel"
RE: Villa in park

Hoi Ellen en Rachel,
Bedankt voor jullie vraag.
En sorry voor het achterblijven van mijn informatievoorziening.. er wordt nu weer aan gewerkt 
Voor wat betreft pand park Oog in Al 5: ik moet even terughalen in welke UVO-portefeuille dit pand is
ondergebracht. Daar kom ik vcandaag ook niet achter via het gebaande pad. Ik kom erop terug.

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 2 november 2017 12:36
Aan: Dam, Ge van
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Villa in park
Hallo Gé,
Graag willen wij met iemand van het UVO in contact komen, die ons meer kan vertellen over de
huurovereenkomst van de villa in het park.
Weet jij bij wie we moeten zijn?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht

Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
EInternet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Mon, 6 Nov 2017 14:41:19 +0200
"Kassing, Ellen"
"Broekmeulen, Rachel"
FW: vraag Lot van Hooijdonk
Re: E-mail adressen Wijkspreekuur West

Dag Ellen en Rachel,
Gé vroeg mij om jullie de emailadressen te geven van de bewoners die bij Lot op het spreekuur waren. Die vind
je in bijgaande mail. Ik heb Lot beloofd om bij een gesprek tussen jullie en de bewoners aan te schuiven om
haar rapport uit te kunnen brengen. Daarom: willen jullie mij daarbij uitnodigen?

Met vriendelijke groet,
wijkadviseur
Gemeente Utrecht
Wijken

Wijkbureau West

Postadres Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/west
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Dam, Ge van
Verzonden: maandag 6 november 2017 13:09
Aan:
Broekmeulen, Rachel; Kassing, Ellen
CC:
Onderwerp: RE: vraag Lot van Hooijdonk
Hoi
Bedankt voor je bericht.
Ik bespreek dit morgen met Rachel en Ellen.
Volgens mij hebben we na de bewonersavond direct de juiste stappen gezet om het proces beter vorm te geven.
Als je dat anders ziet, dan hoor ik dat graag.
Graag de namen en mailadressen van de bewoners doorgeven aan Ellen Kassing, dan kunnen Rachel en Ellen
deze mensen gaan benaderden.

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: maandag 6 november 2017 9:18
Aan: Broekmeulen, Rachel; Kassing, Ellen
CC: Dam, Ge van;
Onderwerp: vraag Lot van Hooijdonk
Dag Rachel en Ellen,
Vorige week woensdag was ik aanwezig bij het spreekuur van Lot van Hooijdonk voor bewoners van de wijk
west.
Daar kwamen vijf bewoners van Cereol. Zij waren boos en verdrietig over de gang van zaken rond de uitbreiding
van het aantal klaslokalen in Cereol. Zij gaven aan dat de herrie van de kinderen die buitenspelen nu al
ondraaglijk is.
Lot van Hooijdonk heeft mij gevraagd te bevorderen dat er een goed gesprek komt tussen de gemeente en deze
bewoners om na te gaan of er echt geen betere locatie gevonden kan worden voor deze extra lokalen.
Kan dat op korte termijn? Ik heb de emailadressen van deze vijf bewoners, en wil ze graag snel laten weten hoe
we hun vraag gaan oppakken.

Met vriendelijke groet,
wijkadviseur
Gemeente Utrecht
Wijken

Wijkbureau West

Postadres Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/west
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Dam, Ge van
Verzonden: vrijdag 3 november 2017 15:38
Aan
CC: Broekmeulen, Rachel; Kassing, Ellen
Onderwerp: Cereol: vervolg met de bewoners
Hoi projectteamleden,
Voor het vervolg op de bewonersavond van 12 oktober hebben we de hulp ingeschakeld van Rachel
Broekmeulen en Ellen Kassing. Rachel is projectmanager en Ellen haar rechterhand, beiden werken ze bij PMB
gemeente Utrecht. Ik ben op dit moment bezig om hen zo goed mogelijk te informeren over de opdracht en de
bijbehorende informatie. Ze zullen naar verwachting volgende week starten.
Kortgezegd gaat hun opdracht het over het inrichten van het goede gesprek met de bewoners, enerzijds door
dieper in te gaan op het locatieonderzoek van eind 2015, anderzijds door in te gaan op het buitenspelen door de
kinderen van de St Dominicusschool op de locatie bij de Cereolfabriek. We hopen met de dialoog begrip te
krijgen, of verbeteringen te realiseren in de oplossingen. Daarnaast zullen zij het contact met BOEi oppakken
voor de huur van de eerste verdieping van Cereol. Dit hangt immers samen met het gesprek over het
buitenspelen.
Rachel en Ellen hebben zin in deze opdracht, en ik denk dat zij die goed kunnen volbrengen. Dat kunnen ze niet
alleen, en niet alleen met de info die ik hen geef. Mijn vraag aan jullie: help Rachel en Ellen met jullie informatie,
zienswijze en bijdrage, dan komen we samen tot de goede resultaten.
Als er vragen zijn stel ze aan Rachel en Ellen en mij, onze lijnen zijn hier kort.

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:

"Dam, Ge van" <ge.van.dam@utrecht.nl>
Mon, 6 Nov 2017 14:08:30 +0200
;"Kassing, Ellen"

Cc:
Subject:

Hoi

"Broekmeulen, Rachel"

RE: vraag Lot van Hooijdonk

,

Bedankt voor je bericht.
Ik bespreek dit morgen met Rachel en Ellen.
Volgens mij hebben we na de bewonersavond direct de juiste stappen gezet om het proces beter vorm te geven.
Als je dat anders ziet, dan hoor ik dat graag.
Graag de namen en mailadressen van de bewoners doorgeven aan Ellen Kassing, dan kunnen Rachel en Ellen
deze mensen gaan benaderden.

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: maandag 6 november 2017 9:18
Aan: Broekmeulen, Rachel; Kassing, Ellen
CC:
Onderwerp: vraag Lot van Hooijdonk
Dag Rachel en Ellen,
Vorige week woensdag was ik aanwezig bij het spreekuur van Lot van Hooijdonk voor bewoners van de wijk
west.
Daar kwamen vijf bewoners van Cereol. Zij waren boos en verdrietig over de gang van zaken rond de uitbreiding
van het aantal klaslokalen in Cereol. Zij gaven aan dat de herrie van de kinderen die buitenspelen nu al
ondraaglijk is.

Lot van Hooijdonk heeft mij gevraagd te bevorderen dat er een goed gesprek komt tussen de gemeente en deze
bewoners om na te gaan of er echt geen betere locatie gevonden kan worden voor deze extra lokalen.
Kan dat op korte termijn? Ik heb de emailadressen van deze vijf bewoners, en wil ze graag snel laten weten hoe
we hun vraag gaan oppakken.

Met vriendelijke groet,
wijkadviseur
Gemeente Utrecht
Wijken

Wijkbureau West

Postadres Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/west
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Dam, Ge van
Verzonden: vrijdag 3 november 2017 15:38
Aan:
CC: Broekmeulen, Rachel; Kassing, Ellen
Onderwerp: Cereol: vervolg met de bewoners
Hoi projectteamleden,
Voor het vervolg op de bewonersavond van 12 oktober hebben we de hulp ingeschakeld van Rachel
Broekmeulen en Ellen Kassing. Rachel is projectmanager en Ellen haar rechterhand, beiden werken ze bij PMB
gemeente Utrecht. Ik ben op dit moment bezig om hen zo goed mogelijk te informeren over de opdracht en de
bijbehorende informatie. Ze zullen naar verwachting volgende week starten.
Kortgezegd gaat hun opdracht het over het inrichten van het goede gesprek met de bewoners, enerzijds door
dieper in te gaan op het locatieonderzoek van eind 2015, anderzijds door in te gaan op het buitenspelen door de
kinderen van de St Dominicusschool op de locatie bij de Cereolfabriek. We hopen met de dialoog begrip te
krijgen, of verbeteringen te realiseren in de oplossingen. Daarnaast zullen zij het contact met BOEi oppakken
voor de huur van de eerste verdieping van Cereol. Dit hangt immers samen met het gesprek over het
buitenspelen.

Rachel en Ellen hebben zin in deze opdracht, en ik denk dat zij die goed kunnen volbrengen. Dat kunnen ze niet
alleen, en niet alleen met de info die ik hen geef. Mijn vraag aan jullie: help Rachel en Ellen met jullie informatie,
zienswijze en bijdrage, dan komen we samen tot de goede resultaten.
Als er vragen zijn stel ze aan Rachel en Ellen en mij, onze lijnen zijn hier kort.

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:

Mon, 6 Nov 2017 10:17:50 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
"Dam, Ge van"

Subject:

vraag Lot van Hooijdonk

;"Kassing, Ellen"

Dag Rachel en Ellen,
Vorige week woensdag was ik aanwezig bij het spreekuur van Lot van Hooijdonk voor bewoners van de wijk
west.
Daar kwamen vijf bewoners van Cereol. Zij waren boos en verdrietig over de gang van zaken rond de uitbreiding
van het aantal klaslokalen in Cereol. Zij gaven aan dat de herrie van de kinderen die buitenspelen nu al
ondraaglijk is.
Lot van Hooijdonk heeft mij gevraagd te bevorderen dat er een goed gesprek komt tussen de gemeente en deze
bewoners om na te gaan of er echt geen betere locatie gevonden kan worden voor deze extra lokalen.
Kan dat op korte termijn? Ik heb de emailadressen van deze vijf bewoners, en wil ze graag snel laten weten hoe
we hun vraag gaan oppakken.

Met vriendelijke groet,
wijkadviseur
Gemeente Utrecht
Wijken

Wijkbureau West

Postadres Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/west
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Dam, Ge van
Verzonden: vrijdag 3 november 2017 15:38
Aan: '
CC: Broekmeulen, Rachel; Kassing, Ellen
Onderwerp: Cereol: vervolg met de bewoners

Hoi projectteamleden,
Voor het vervolg op de bewonersavond van 12 oktober hebben we de hulp ingeschakeld van Rachel
Broekmeulen en Ellen Kassing. Rachel is projectmanager en Ellen haar rechterhand, beiden werken ze bij PMB
gemeente Utrecht. Ik ben op dit moment bezig om hen zo goed mogelijk te informeren over de opdracht en de
bijbehorende informatie. Ze zullen naar verwachting volgende week starten.
Kortgezegd gaat hun opdracht het over het inrichten van het goede gesprek met de bewoners, enerzijds door
dieper in te gaan op het locatieonderzoek van eind 2015, anderzijds door in te gaan op het buitenspelen door de
kinderen van de St Dominicusschool op de locatie bij de Cereolfabriek. We hopen met de dialoog begrip te
krijgen, of verbeteringen te realiseren in de oplossingen. Daarnaast zullen zij het contact met BOEi oppakken
voor de huur van de eerste verdieping van Cereol. Dit hangt immers samen met het gesprek over het
buitenspelen.
Rachel en Ellen hebben zin in deze opdracht, en ik denk dat zij die goed kunnen volbrengen. Dat kunnen ze niet
alleen, en niet alleen met de info die ik hen geef. Mijn vraag aan jullie: help Rachel en Ellen met jullie informatie,
zienswijze en bijdrage, dan komen we samen tot de goede resultaten.
Als er vragen zijn stel ze aan Rachel en Ellen en mij, onze lijnen zijn hier kort.

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Tue, 7 Nov 2017 15:55:07 +0200
"Kassing, Ellen"
Re: Bijeenkomst 12 oktober 2017

"Broekmeulen, Rachel"

Beste allen,
Kunnen we later op de middag afspreken? Ik heb een afspraak ingepland gekregen in Schiedam om 13.00 uur. Aldus
16.30 uur zou beter zijn of liever nog ’s ochtends om 9.00 of 9.30 uur.
Groet,

Op 6 nov. 2017, om 15:26 heeft Kassing, Ellen
Beste

het volgende geschreven:

,

Bedankt voor je snelle reactie!
Komt donderdag 16 november om 15.00 uur uit (locatie: Stadskantoor)?
Mara heb ik ook voor dit overleg uitgenodigd.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: donderdag 2 november 2017 18:56
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Re: Bijeenkomst 12 oktober 2017

Beste Ellen,

(Zeg maar

…;-))

Prima om een gesprek in te plannen. Misschien samen met
het project?

, de

van

Ik zit tot 14/11 voor werkzaamheden in het buitenland. Ik zou evt. 16 november in de middag kunnen.
Met vriendelijke groet,

Op 2 nov. 2017, om 12:46 heeft Kassing, Ellen

het volgende geschreven:

Beste heer
Via onze collega
begrepen wij dat u de bijeenkomst van 12 oktober over huisvesting
scholen Oog in Al van de gemeente Utrecht heeft voorgezeten.
Sinds deze week zijn mijn collega Rachel Broekmeulen en ik betrokken bij dit project en houden wij
ons bezig met het omgevingsmanagement.
Graag willen wij meer informatie hoe deze avond is verlopen.
Zou u ons hierover meer willen vertellen? Is het een idee om een afspraak hiervoor in te plannen.
Graag ontvang ik uw reactie.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Tue, 7 Nov 2017 11:38:22 +0200
"Kassing, Ellen"
Broekmeulen, Rachel"
FW: Mailadressen geinteresseerden ontwikkelingen Cereolfabriek.xlsx
Mailadressen geinteresseerden ontwikkelingen Cereolfabriek.xlsx

Hoi Ellen en Rachel,
Zie bijgaand het meest actuele adressenbestand dat ik heb.

Met vriendelijke groet,
,

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Marketing- en Communicatienetwerk

Telefoon
E-mail

Aanwezig maandag (ochtend), dinsdag (ochtend), donderdag en vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: donderdag 19 oktober 2017 17:04
Aan:
Dam, Ge van
Onderwerp: Mailadressen geinteresseerden ontwikkelingen Cereolfabriek.xlsx
Hoi Gé

,

Bijgaand de mailadressen van de geïnteresseerden. Het is de lijst die
(secretariaat) heeft gemaakt,
aangevuld met de mensen die hun mailadres aan
hebben doorgegeven en met een aantal gecorrigeerde
adressen.
Groeten,

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Wed, 15 Nov 2017 18:38:53 +0200
"Kassing, Ellen"
"Broekmeulen, Rachel"
RE: buiten spelen

Beste Ellen en Rachel,
De antwoorden staan ertussen
Groet

St. Dominicusschool
Händelstraat 51
Locatie Cereolfabriek
E. Meijsterlaan 1D
Utrecht
06 17116802
Aanwezig di t/m vrij

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 14 november 2017 14:15
Aan:
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: buiten spelen
Hallo
Allereerst bedankt voor het prettige gesprek van afgelopen vrijdag!
Om een totaalbeeld te hebben, willen wij graag het volgende weten:
- Hoeveel kinderen spelen buiten op het schoolplein, op welk moment(en) en hoelang?

8.30-8.40 aanloop van 140 kinderen
10.30-10.50 één klas op het plein (30 kids) 4 klassen in het park (110)
12.45-13.10 (overblijven 50% van alle kinderen) 20 kinderen op het plein, 50 in het park op maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag
16.00-18.00 uur BSO ongeveer 20 kinderen spelen voor op het plein.

-

Hoeveel kinderen spelen buiten in het park of anders, op welk moment(en) en hoelang?

Zie vorige vaag, zelfde antwoorden.
Wil je deze gegevens naar mij mailen?

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

Wed, 15 Nov 2017 16:31:41 +0200
"Kassing, Ellen"
Re: theaterzaal

Dag Ellen,
Dank voor jouw mail.
We hebben donderdagavond 14 en 21 december eventueel nog ruimte
Ik doe nog navraag naar de woensdag 20 december.
groet,

Het Wilde Westen
De Cereolfabriek
Muziek in West

Op 14 november 2017 om 09:04 schreef Kassing, Ellen
Beste

Gisteren hebben wij elkaar gesproken over informatieavond in december.

Wil jij mij laten weten, welke data er beschikbaar zijn in december?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

"Dam, Ge van"
Thu, 16 Nov 2017 13:16:32 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
RE: WBS element Cereol terrein
20171108 Projectcontract Cereol eerste concept opm

.doc

Hoi Rachel,
Ja, het programmateam heeft het voorstel goedgekeurd. We hebben een aantal kleinere opmerkingen, zitten in
de bijlage.
Notulen: Akkoord met plan van aanpak. Voortgang en snelheid is heel belangrijk. De tussenoplossing (tijdelijke huisvesting) zit

ook bij PMB. PMB snapt dat bewoners tevredenheid heel belangrijk is. De tussenoplossing moet haalbaar worden.
Kosten PMB niet uit het project maar uit budget gebiedsontwikkeling.

Jouw eerdere vraag: waarom zo’n haast? De reden waarom we snelheid willen maken/houden heeft te maken
met de urgentie van de tijdelijke oplossingen.
Fijn dat je kennis hebt gemaakt met
ze denkt.

was heel positief over jullie, zonet . En die zegt wat

Voor het deel invullen van haalbarheidsstudies denken we aan MAAR! Bouwmanagement
http://www.maarbouwmanagement.nl/
De contactpersoon is
. Zij hebben vaker voor ons/schoolbesturen deze werkzaamheden
gedaan. Bovendien kunnen zij grofweg ramen wat eea gaat kosten voor een stichtingskostenraming.
Het WBS element ga ik fixen. De klok loopt, eens kijken hoe snel ik het kan 

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: donderdag 16 november 2017 9:52

Aan: Dam, Ge van
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: WBS element Cereol terrein
Hallo Gé,
Ik neem aan dat het programmateam van afgelopen dinsdag ons projectvoorstel heeft goedgekeurd? Zo ja, heb
je dan ook binnenkort een WBS element voor ons?
Alvast bedankt!
Groeten
Rachel

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Mon, 27 Nov 2017 14:05:45 +0200
"Kassing, Ellen"
Aangepaste mail bewoners
Document1.docx

;"Broekmeulen, Rachel"

Goedemorgen Ellen en Rachel,
Bijgaand tekst met nog een aantal kleine aanpassingen. Of de tekst op de website vandaag nog aangepast kan
worden, weet ik niet. Dat is altijd afwachten. Ik heb er wel allerlei rode uitroeptekens bijgezet.. Morgen mailen is
misschien veiliger.
Groeten,

From:
Sent:
To:
Subject:

Mon, 20 Nov 2017 11:54:34 +0200
"Kassing, Ellen"
Re: theaterzaal

Hoi Ellen,
De avond zet ik op optie.
grtgrt,

Het Wilde Westen
De Cereolfabriek
Muziek in West

Op 20 november 2017 om 08:59 schreef Kassing, Ellen
Hoi

Bedankt voor je snelle reactie!

Wil je een optie nemen voor 14 december?

Ik kom er z.s.m. op terug.

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl

Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van:
Verzonden: woensdag 15 november 2017 15:32
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Re: theaterzaal

Dag Ellen,

Dank voor jouw mail.
We hebben donderdagavond 14 en 21 december eventueel nog ruimte
Ik doe nog navraag naar de woensdag 20 december.

groet,

Het Wilde Westen
De Cereolfabriek
Muziek in West

Op 14 november 2017 om 09:04 schreef Kassing, Ellen
Beste

Gisteren hebben wij elkaar gesproken over informatieavond in december.

Wil jij mij laten weten, welke data er beschikbaar zijn in december?

:

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Tue, 21 Nov 2017 14:32:48 +0200
"Kassing, Ellen"
"Dam, Ge van"
FW: 1e verdieping, Cereol Utrecht
1e verdieping.pdf

;"Broekmeulen, Rachel"

Met vriendelijke groet,
Projectleider
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig dinsdag, woensdag, donderdag, vijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 14:33
Aan:
Onderwerp: 1e verdieping, Cereol Utrecht

Geachte heer

,

Allereerst mijn excuses dat jij tot op heden niets van mij hebt mogen vernemen.
Kun jij telefonisch contact met mij opnemen dan wel jouw contactgegevens kunnen toesturen?
Graag overleg ik even ivm bijgaande plattegrond.
Verneem graag.
Met vriendelijke groet,

Vastgoedmanager Beheer, Onderhoud en Verhuur
BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed
Postbus 2641
3800 GD Amersfoort

www.BOEi.nl

Projecten van BOEi worden mede mogelijk gemaakt door de

Alle afspraken, opdrachten, overeenkomsten en andere verplichtingen zijn onder het voorbehoud van goedkeuring
door de directie van BOEi. De inhoud van dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om gelezen te
worden door de geadresseerde. Wij verzoeken u derhalve dit email bericht direct aan de geadresseerde te
overhandigen. Indien dit email bericht per vergissing door u is ontvangen verzoeken wij u direct (telefonisch
contact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht
is strikt verboden.

From:
Sent:
To:

"Dam, Ge van"
Tue, 21 Nov 2017 14:46:13 +0200
Kassing, Ellen"
RE: Oog in Al: M2 voor SPO en KSU

Subject:

Hoi

Broekmeulen, Rachel"

,

Top, dank je wel!
Voor de locatie Cereol geldt voor KSU toch het volgende:
Huidig: 5 lokalen, dus 450M2
Mogelijk erbij: 3 lokalen, dus 150M2
Totaal 600M2
Waarbij aangetekend: stel de school zou nog groter worden, dan volstaat toch 600M2 schoolplein?
En….schoolplein=schoolplein, dus fietsparkeren is een apart deel waar ook M2 voor gerekend moeten worden.

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: dinsdag 21 november 2017 9:19
Aan: Dam, Ge van; Broekmeulen, Rachel; Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Oog in Al: M2 voor SPO en KSU
Goedemorgen Gé,
Naar aanleiding van je vragen het volgende:
Een uitbreiding met lokalen/groepsruimten bedraagt 115 m² per groep. Dus:
3 lokalen/groepen = 3 x 115 m² = 345 m²
5 lokalen/groepen = 5 x 115 m² = 575 m²

Dit betekent aan m² netto speelplein (3 m² per leerling)
Per groep wordt uitgegaan van 20 leerlingen (onderbouw) dan wel 28 leerlingen (bovenbouw)
Uitgaande van bovenbouw groepen bij Cereol:
3 groepen x 28 leerlingen x 3 m² = 252 m²
5 groepen x 28 leerlingen x 3 m² = 420 m²
Als de Johan de Wittschool een zelfstandige school wordt, krijgt de school een vaste voet van 120 m² erbij, en
heeft dit dus gevolgen voor het te huisvesten groepen in Beethovenplein.
Nu kunnen in het gebouw 8 groepen gehuisvest worden. Indien zelfstandig nog 7 groepen.
Nadere informatie over de berekeningen/afmetingen zijn na te lezen in onze verordening, link
www.utrecht.nl/onderwijshuisvesting (en dan documenten), met name bijlage III.
Met vriendelijke groet,
Adviseur Portefeuillemanagement
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 8406 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig di, do, vrij

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Dam, Ge van
Verzonden: maandag 20 november 2017 11:34
Aan:
Broekmeulen, Rachel; Kassing, Ellen
Onderwerp: Oog in Al: M2 voor SPO en KSU
Hoi

,

Voor de groei van het onderwijs in Oog in Al mikken we in 2025 op totaal 8 lokalen. Dat volgt nu niet helemaal
uit de prognose, maar de druk op de wijk stijgt steeds, en de woningbouw zet daar ook verder door.
Kun je voor mij (en Rachel en Ellen) het volgende aangeven:
KSU uitbreiding met 3 lokalen: hoeveel M2 BVO betekent dat? Hoeveel m2 speelplein betekent dat?

SPO uitbreiding met 5 lokalen: hoeveel M2 BVO betekent dat? Hoeveel m2 speelplein betekent dat?
Voor SPO zijn er twee rekenmodellen mogelijk:
1. Met het huidige BRINnummer voor twee scholen (Fietsbrug en Johan de Witt)
2. Met een gesplitst BRINnummer: Johan de Witt separaat van Fietsbrug
Kun je dit aangeven? Omdat Cereol nu lastig blijkt omdat de bewoners een grote mate van overlast ervaren
door spelende kinderen, gaan we op zoek naar alternatieve lokaties. Om die lokaties goed te kunnen beoordelen
moeten we de M2 weten.
Verder ter info aan Rachel en Ellen:
In principe moet de huisvesting voldoen aan de volgende kaders:
1. Het Bouwbesluit
2. De Verordening
in de bijlage de verordening, je zou kunnen zeggen dat dit het PvE bevat. Hierin staan de regels waaraan de
huisvesting moet voldoen.
Een paar basisregels:

Een tweede locatie moet zich binnen 300m van de hoofdlokatie bevinden. Als een locatie zich verder
vanaf de hoofdlocatie bevindt, dan moet het schoolbestuur wel akkoord zijn. (Vb Ravellaan, dit is verder
dan 300m, maar wel gewenst door de schoolbesturen.

Een lokaal > 42M2 (maar bij voorkeur groter, ca 50-54M2 minimaal)

Een speellokaal (als daar recht op bestaat) heeft een hogere vrije hoogte dan een gewoon lokaal
Enne

, als Rachel en Ellen vragen hebben over de verordening, kun je hen dan op route helpen?
, als ik nog kaders heb gemist, of verkeerd heb weergegeven: vul svp aan? Thx!

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

Tue, 21 Nov 2017 15:52:18 +0200
"Dam, Ge van"
;"Kassing, Ellen"
RE: Oog in Al: M2 voor SPO en KSU

Broekmeulen, Rachel"
>

Klopt Gé,
Maximaal 600 m² netto verhard schoolplein (zonder fietsen e,d.).

Met vriendelijke groet,
,
Adviseur Portefeuillemanagement
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 8406 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig di, do, vrij

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Dam, Ge van
Verzonden: dinsdag 21 november 2017 13:46
Aan:
Broekmeulen, Rachel; Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Oog in Al: M2 voor SPO en KSU
Hoi
Top, dank je wel!
Voor de locatie Cereol geldt voor KSU toch het volgende:
Huidig: 5 lokalen, dus 450M2
Mogelijk erbij: 3 lokalen, dus 150M2
Totaal 600M2
Waarbij aangetekend: stel de school zou nog groter worden, dan volstaat toch 600M2 schoolplein?

En….schoolplein=schoolplein, dus fietsparkeren is een apart deel waar ook M2 voor gerekend moeten worden.

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: dinsdag 21 november 2017 9:19
Aan: Dam, Ge van; Broekmeulen, Rachel; Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Oog in Al: M2 voor SPO en KSU
Goedemorgen Gé,
Naar aanleiding van je vragen het volgende:
Een uitbreiding met lokalen/groepsruimten bedraagt 115 m² per groep. Dus:
3 lokalen/groepen = 3 x 115 m² = 345 m²
5 lokalen/groepen = 5 x 115 m² = 575 m²
Dit betekent aan m² netto speelplein (3 m² per leerling)
Per groep wordt uitgegaan van 20 leerlingen (onderbouw) dan wel 28 leerlingen (bovenbouw)
Uitgaande van bovenbouw groepen bij Cereol:
3 groepen x 28 leerlingen x 3 m² = 252 m²
5 groepen x 28 leerlingen x 3 m² = 420 m²
Als de Johan de Wittschool een zelfstandige school wordt, krijgt de school een vaste voet van 120 m² erbij, en
heeft dit dus gevolgen voor het te huisvesten groepen in Beethovenplein.
Nu kunnen in het gebouw 8 groepen gehuisvest worden. Indien zelfstandig nog 7 groepen.
Nadere informatie over de berekeningen/afmetingen zijn na te lezen in onze verordening, link
www.utrecht.nl/onderwijshuisvesting (en dan documenten), met name bijlage III.
Met vriendelijke groet,

,
Adviseur Portefeuillemanagement
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 8406 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig di, do, vrij

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Dam, Ge van
Verzonden: maandag 20 november 2017 11:34
Aan:
Broekmeulen, Rachel; Kassing, Ellen
Onderwerp: Oog in Al: M2 voor SPO en KSU
Hoi

,

Voor de groei van het onderwijs in Oog in Al mikken we in 2025 op totaal 8 lokalen. Dat volgt nu niet helemaal
uit de prognose, maar de druk op de wijk stijgt steeds, en de woningbouw zet daar ook verder door.
Kun je voor mij (en Rachel en Ellen) het volgende aangeven:
KSU uitbreiding met 3 lokalen: hoeveel M2 BVO betekent dat? Hoeveel m2 speelplein betekent dat?
SPO uitbreiding met 5 lokalen: hoeveel M2 BVO betekent dat? Hoeveel m2 speelplein betekent dat?
Voor SPO zijn er twee rekenmodellen mogelijk:
1. Met het huidige BRINnummer voor twee scholen (Fietsbrug en Johan de Witt)
2. Met een gesplitst BRINnummer: Johan de Witt separaat van Fietsbrug
Kun je dit aangeven? Omdat Cereol nu lastig blijkt omdat de bewoners een grote mate van overlast ervaren
door spelende kinderen, gaan we op zoek naar alternatieve lokaties. Om die lokaties goed te kunnen beoordelen
moeten we de M2 weten.
Verder ter info aan Rachel en Ellen:
In principe moet de huisvesting voldoen aan de volgende kaders:
1. Het Bouwbesluit
2. De Verordening
in de bijlage de verordening, je zou kunnen zeggen dat dit het PvE bevat. Hierin staan de regels waaraan de
huisvesting moet voldoen.
Een paar basisregels:




Enne

Een tweede locatie moet zich binnen 300m van de hoofdlokatie bevinden. Als een locatie zich verder
vanaf de hoofdlocatie bevindt, dan moet het schoolbestuur wel akkoord zijn. (Vb Ravellaan, dit is verder
dan 300m, maar wel gewenst door de schoolbesturen.
Een lokaal > 42M2 (maar bij voorkeur groter, ca 50-54M2 minimaal)
Een speellokaal (als daar recht op bestaat) heeft een hogere vrije hoogte dan een gewoon lokaal
als Rachel en Ellen vragen hebben over de verordening, kun je hen dan op route helpen?
als ik nog kaders heb gemist, of verkeerd heb weergegeven: vul svp aan? Thx!

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:

Wed, 22 Nov 2017 13:15:53 +0200
"Broekmeulen, Rachel"

Subject:

RE: concept wijkbericht bewonersavond 14 december

Kassing, Ellen"

Dag Rachel,
Ik heb een paar suggesties:
1. In de lead schrijf je over het aanpassen van het plan van aanpak. Dat vind ik een beetje onduidelijk.
Kun je in de lead iets schrijven in de zin van: Op de bewonersavond van 12 oktober bleek dat veel bewoners
twijfels hebben over het uitgevoerde locatieonderzoek. Wij willen een nieuw locatieonderzoek uitvoeren. Ditmaal
in samenwerking met omwonenden.
2. Je noemt een eindtijd voor de vergadering op 14 december. Ik zou dat weglaten.
3. Je schrijft dat mensen contact kunnen opnemen met de projectleider. Als je hier geen naam bij vermeldt
kan het klantcontactcentrum jou niet vinden als iemand 14 030 belt.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Wijken

Wijkbureau West

Postadres Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 22 november 2017 11:51
Aan:
Kassing, Ellen; Dam, Ge van;
Onderwerp: concept wijkbericht bewonersavond 14 december
Hallo allemaal,

Willen jullie even meelezen met dit concept? Ik heb mijn best gedaan om het op 1 A4-tje te houden, waardoor
de inhoud misschien wat summier is geworden. Ik hoor graag uiterlijk morgenmiddag jullie commentaar!
En als ik iemand vergeten even mee te nemen, sorry, stuur deze mail vooral even door.
En tenslotte:

: denk je dat we dit wijkbericht ook even moeten voorleggen aan Lot van Hooijdonk?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
EInternet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Mevrouw E. Kassing
Utrechtse Vastgoed Organisatie

per e-mail verzonden

Utrecht, 22 november 2017
Betreft: opdrachtbevestiging notuleerwerk

Geachte mevrouw Kassing
Hierbij bevestigen wij uw opdracht voor notuleerwerk op donderdag 14 december a.s., van 19.30-21.00 uur in de
theaterzaal van de Cereolfabriek, betreft bewonersavond uitbreiding school en realisatie schoolplein. Ten
behoeve van uw administratie geven wij u hierbij een overzicht van de kosten, en bedanken u voor uw opdracht!
do. 14-12 | 19.30-21.00; 1,5 h. a
Uitwerken: 2x 1,5 h. (=3 h.) a

€

btw, 21%

"
€

358,56

Grondslag voor facturering is de vergaderduur inclusief schorsingen en pauzes, afgerond op kwartieren, met een
minimum van de gereserveerde tijd. Per uur vergadertijd brengen wij twee uur uitwerktijd in rekening. Voor het
reizen naar en van vergaderlocaties in de regio Utrecht berekenen we u geen reiskosten, daarbuiten wel,
namelijk €
per kilometer exclusief btw. Levertijd van het verslag is vijf werkdagen, of zoveel eerder als
wenselijk dan wel mogelijk.
Graag ontvangen wij van u een bestelnummer ten behoeve van onze facturering.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten

Bemuurde Weerd OZ 31 | 3514 AP Utrecht | tel 030 236 4784 | www.rosenbaum.nl
KvK Utrecht: 30152341 | btw: NL 1130.25.063.B.01

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Wed, 22 Nov 2017 16:20:55 +0200
"Kassing, Ellen"
prijsopgave notuleerwerk 14-12
Algemene voorwaarden nov. 2017.pdf, UVO 22-11-2017.pdf

goedemiddag mevrouw Kassing, beste Ellen,
hierbij gaat onze prijsopgave voor notuleerwerk, voor de bewonersavond van 14 december a.s.
Voor deze avond wordt
van ons team ingepland. Vanzelfsprekend meldt zij zich dan ruim van tevoren, tussen
19.00-19.15 uur.
Mochten er vóór 14 december nog aankondigingen voor de bewonersavond verschijnen, (bijvoorbeeld een Wijkbericht of een
artikel in de nieuwsbrief van het wijkbureau, of zulks) dan ontvangen wij die graag. Zulke berichten helpen ons altijd goed bij de
voorbereiding (beter begrip van de materie).
met vriendelijke groeten,

Rosenbaum Select | Bemuurde Weerd OZ 31 | 3514 AP Utrecht
030 236 4784 | post@rosenbaum.nl
Lees hier de nieuwe 'Dames Rosenbaum'

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Dam, Ge van"
Wed, 22 Nov 2017 14:42:03 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
>;"Kassing, Ellen"
RE: Oog in Al: M2 voor SPO en KSU
gmb-2015-17119.pdf

>

;"

bijlage

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 22 november 2017 13:16
Aan: Dam, Ge van;
; Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Oog in Al: M2 voor SPO en KSU
Hallo Gė,
Dank voor de info en voor de doorverwijzing naar
alsnog sturen?
Dank je!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht

, maar de verordening zat niet bij je mail. Wil je die svp

Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
EInternet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Dam, Ge van
Verzonden: maandag 20 november 2017 11:34
Aan:
Broekmeulen, Rachel; Kassing, Ellen
Onderwerp: Oog in Al: M2 voor SPO en KSU
Hoi

,

Voor de groei van het onderwijs in Oog in Al mikken we in 2025 op totaal 8 lokalen. Dat volgt nu niet helemaal
uit de prognose, maar de druk op de wijk stijgt steeds, en de woningbouw zet daar ook verder door.
Kun je voor mij (en Rachel en Ellen) het volgende aangeven:
KSU uitbreiding met 3 lokalen: hoeveel M2 BVO betekent dat? Hoeveel m2 speelplein betekent dat?
SPO uitbreiding met 5 lokalen: hoeveel M2 BVO betekent dat? Hoeveel m2 speelplein betekent dat?
Voor SPO zijn er twee rekenmodellen mogelijk:
1. Met het huidige BRINnummer voor twee scholen (Fietsbrug en Johan de Witt)
2. Met een gesplitst BRINnummer: Johan de Witt separaat van Fietsbrug
Kun je dit aangeven? Omdat Cereol nu lastig blijkt omdat de bewoners een grote mate van overlast ervaren
door spelende kinderen, gaan we op zoek naar alternatieve lokaties. Om die lokaties goed te kunnen beoordelen
moeten we de M2 weten.
Verder ter info aan Rachel en Ellen:
In principe moet de huisvesting voldoen aan de volgende kaders:
1. Het Bouwbesluit
2. De Verordening
in de bijlage de verordening, je zou kunnen zeggen dat dit het PvE bevat. Hierin staan de regels waaraan de
huisvesting moet voldoen.
Een paar basisregels:

Een tweede locatie moet zich binnen 300m van de hoofdlokatie bevinden. Als een locatie zich verder
vanaf de hoofdlocatie bevindt, dan moet het schoolbestuur wel akkoord zijn. (Vb Ravellaan, dit is verder
dan 300m, maar wel gewenst door de schoolbesturen.

Een lokaal > 42M2 (maar bij voorkeur groter, ca 50-54M2 minimaal)

Een speellokaal (als daar recht op bestaat) heeft een hogere vrije hoogte dan een gewoon lokaal

Enne

, als Rachel en Ellen vragen hebben over de verordening, kun je hen dan op route helpen?
, als ik nog kaders heb gemist, of verkeerd heb weergegeven: vul svp aan? Thx!

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Wed, 22 Nov 2017 17:10:12 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
RE: spelen cereol

Hallo Rachel,
Ik weet niet of er formele afspraken zijn, maar in de gesprekken met bewoners hebben we altijd gezegd dat dit
geen wenselijke optie was. En dat vind ik ook.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig Maandag, dinsdag, woensdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 22 november 2017 15:05
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: spelen cereol
Hallo

,

Toen we elkaar een tijdje geleden spraken over het Cereol terrein, gaf je aan dat er ergens was afgesproken dat
het terrein achter de huidige schoollokalen niet kon worden gebruikt als speelterrein. Weet jij waar dat is
afgesproken en met wie?
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Hallo

"Broekmeulen, Rachel"
Wed, 22 Nov 2017 14:13:38 +0200
"Kassing, Ellen"
RE: uitbreiding klaslokalen; 2 vragen

,

Dank je wel voor de snelle beantwoording. Ik neem een link naar de site over in het verslag van 12 oktober, en
dat komt op de website www.utrecht.nl/cereol.
Ellen en ik hebben gisteren gesproken met
en daar onze vraag over een PvE /criteria nog eens toegelicht.
Hij gaat ons van deze informatie voorzien.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: vrijdag 17 november 2017 11:36
Aan: Broekmeulen, Rachel;
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: uitbreiding klaslokalen; 2 vragen

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/12073/61/KBS-St-Dominicus/Voedingsgebied
Beste Rachel en Ellen,
Deze sitepagina geeft alle benodigde informatie over het voedingsgebied van Dominicus.
Deze gegevens zijn voor iedereen bereikbaar, het is een openbare site.

De ruimtevraag laat ik door
Die zit goed in de regelgeving.

beantwoorden.

: Wil jij vraag twee beantwoorden?

St. Dominicusschool
Händelstraat 51
Locatie Cereolfabriek
E. Meijsterlaan 1D
Utrecht
06 17116802
Aanwezig di t/m vrij

Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: vrijdag 17 november 2017 09:46
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: uitbreiding klaslokalen; 2 vragen
Hallo
Ter voorbereiding van de tweede informatieavond voor omwonenden van het Cereol, en ter voorbereiding van
een nieuw locatieonderzoek(je), heb ik van jullie beiden nog wat informatie nodig. Het gaat om het volgende :
1. Kun je aangeven waar de kinderen vandaan komen die bij jullie op school zitten? Hoeveel procent uit Oog
in Al, hoeveel uit Lombok, etc. Daar wordt veel naar gevraagd namelijk.
2. Kun je aangeven aan welke criteria een schoollocatie of een klaslokaal moet voldoen? Denk aan maximale
afstand van de hoofdvestiging, aantal vierkante meters (115 m2 bvo per groep, begreep ik?), extra
ruimten, buitenruimte, etc. Dan kunnen we dat gebruiken om locaties te beoordelen.
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Wed, 22 Nov 2017 14:56:13 +0200
"Kassing, Ellen"
uitbreiding scholen oog in al - cereol - paar vragen

Hallo
We hebben elkaar 2 weken geleden even gesproken over de uitbreiding met 8 schoollokalen in Oog in Al. Ik zou
van jou nog de plattegrond/DO-tekening (en, als je dat hebt) het PvE krijgen van de 5 lokalen in de Directievilla.
Zou je dat svp nog aan me willen sturen?
En een tweede vraag: Ge heeft mij gevraagd om met BOEI afspraken te maken over het huren van de eerste
verdieping van het Cereol ten behoeve van de ondersteunende diensten voor de Dominicus school. Ik heb de
beschikbare mails daarover gelezen, en ze gaan denk ik allemaal vragen stellen over de verbouwing en
afscherming en dergelijke. Kan ik jou vragen om me daarbij te ondersteunen? Of kan ik beter bv
van KSU daarbij inzetten? Ik hoor het graag van je.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Fri, 24 Nov 2017 17:41:10 +0200
"Kassing, Ellen"
Re: Afspraak voorbereiding informatieavond

Helemaal prima wat mij betreft!
Goed weekend.

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 24 nov. 2017 om 15:16 heeft

het volgende geschreven:

Beste ellen en
Ik kan alleen woensdag om 9.00 uur.
In de agenda zetten?
Locatie Cereol?

Handelstraat 51
Locatie Cereolfabriek
E. Meijsterlaan 1D
06 17116802

Van:
Verzonden: donderdag 23 november 2017 15:39
Aan: Kassing, Ellen;
Onderwerp: RE: Afspraak voorbereiding informatieavond

Dag Ellen,
Ik wist niet dat er al een datum was gevonden…wat gaat de tijd worden? Ik moet kijken of ik kan
namelijk en eventueel oppas regelen.
Wil je met ons samen zitten?
Ik kan dinsdag 12 december na 13:00 uur en woensdag 13 december om 9:00 uur.
Vriendelijke groet,

Maandag en Woensdag Montessorischool,
Dinsdag en Donderdag Johan de Witt

Locatie Montessori
Victor Hugoplantsoen 34
3533 CJ Utrecht
030-2930036

OBS OOG IN AL
www.obsooginal.nl

Locatie Johan
de Witt
Daltonschool
i.o.
Beethovenplein 2
3533 EW Utrecht
030-2933936

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 23 november 2017 15:24
Aan
Onderwerp: Afspraak voorbereiding informatieavond
Beste

,

Graag willen wij ter voorbereiding van de informatieavond op 14 december nog een keer bij elkaar
komen.
Kunnen jullie mij s.v.p. laten weten wat jullie mogelijkheden zijn op 11, 12 en 13 december?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

Fri, 24 Nov 2017 13:04:33 +0200
"Kassing, Ellen"
Re: theaterzaal

Dag Ellen,
Dinsdag tussen de middag (13u00) zou ik tijd hebben om met jullie te kijken naar de ruimte, wat er nodig is enz.
Komt dat uit?
groetgroet,

Het Wilde Westen
De Cereolfabriek
Muziek in West

Op 23 november 2017 om 14:08 schreef Kassing, Ellen
Hoi

Lukt het jou om vandaag naar onderstaande mail te kijken?

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: woensdag 22 november 2017 9:59
Aan:
Onderwerp: RE: theaterzaal

Hoi

Graag willen wij de zaal op donderdag 14 december definitief maken.

Komt het uit als wij volgende week een keer langs komen om de details te bespreken?

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 20 november 2017 11:07
Aan:
Onderwerp: RE: theaterzaal

Fijn, dank je wel!

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Het Wilde Westen
Verzonden: maandag 20 november 2017 10:55
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Re: theaterzaal

Hoi Ellen,

De avond zet ik op optie.

grtgrt,

Dorothe Lucassen

Het Wilde Westen
De Cereolfabriek
Muziek in West

Op 20 november 2017 om 08:59 schreef Kassing, Ellen
Hoi

Bedankt voor je snelle reactie!

Wil je een optie nemen voor 14 december?

Ik kom er z.s.m. op terug.

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van:
Verzonden: woensdag 15 november 2017 15:32
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Re: theaterzaal

Dag Ellen,

Dank voor jouw mail.
We hebben donderdagavond 14 en 21 december eventueel nog ruimte
Ik doe nog navraag naar de woensdag 20 december.

groet,

Het Wilde Westen
De Cereolfabriek
Muziek in West

Op 14 november 2017 om 09:04 schreef Kassing, Ellen
Beste

Gisteren hebben wij elkaar gesproken over informatieavond in december.

Wil jij mij laten weten, welke data er beschikbaar zijn in december?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht

Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

Fri, 24 Nov 2017 11:10:52 +0200
"Kassing, Ellen"
Reactie Rachel afwachten RE: Cereol - geluid huidige situatie

Hoi Ellen,
Is jou bekend waar ongeveer in het park wordt gespeeld?
Ik maak overigens ook een variant waarbij (als het nat is) alle klassen wel op het plein spelen. Ik neem aan dat
dat ook voorkomt, toch?

Met vriendelijke groet,
,

Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Postadres Postbus 16200 3500 CE Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon
E-mail
Internet
Aanwezig maandag-vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 20 november 2017 15:08
Aan:
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: RE: Cereol - geluid huidige situatie
Hallo Reinier,
Bedankt voor de berekening!
Wij hebben van

,

gegevens van buiten spelen ontvangen (zie bijlage).

Kan jij hier s.v.p. ook een overzicht van maken met daarin ook de tijdsduur?
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: woensdag 15 november 2017 17:18
Aan: Kassing, Ellen; Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Cereol - geluid huidige situatie
Hoi Ellen en Rachel,
Ik heb op jullie verzoek een berekening gemaakt van de geluidscontouren in de huidige situatie en deze voor de
vergelijking naast een van de toekomstige ontwerpvarianten gezet.
Kijk maar even of je hier zo wat aan hebt en dan hoor ik wel in welke vorm je de info zou willen hebben.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Postadres Postbus 16200 3500 CE Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon
E-mail
Internet
Aanwezig maandag-vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Fri, 24 Nov 2017 17:44:55 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
RE: uitbreiding scholen oog in al - cereol - paar vragen

Hoi Rachel,
Ik was er nog niet aan toegekomen om dat naar je toe te sturen, zal ik doen. Jouw tweede vraag is me niet
helemaal helder. BOEI levert ons een haalbaarheidsonderzoek(je) voor deze drie lokalen op de eerste
verdieping. Wij hebben als eerste recht op huur, vraag is allleen in de bredere context of we deze ruimte
inderdaad gaan bezetten? Gezien ook het lokatieonderzoek met de buurt en dergelijke.
Met vriendelijke groet,
,

Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig dinsdag, woensdag, donderdag, vijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 22 november 2017 13:56
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: uitbreiding scholen oog in al - cereol - paar vragen
Hallo
We hebben elkaar 2 weken geleden even gesproken over de uitbreiding met 8 schoollokalen in Oog in Al. Ik zou
van jou nog de plattegrond/DO-tekening (en, als je dat hebt) het PvE krijgen van de 5 lokalen in de Directievilla.
Zou je dat svp nog aan me willen sturen?
En een tweede vraag: Ge heeft mij gevraagd om met BOEI afspraken te maken over het huren van de eerste
verdieping van het Cereol ten behoeve van de ondersteunende diensten voor de Dominicus school. Ik heb de
beschikbare mails daarover gelezen, en ze gaan denk ik allemaal vragen stellen over de verbouwing en

afscherming en dergelijke. Kan ik jou vragen om me daarbij te ondersteunen? Of kan ik beter bv
van KSU daarbij inzetten? Ik hoor het graag van je.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb

l

Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Mon, 27 Nov 2017 16:56:00 +0200
"Kassing, Ellen"
bewonersavond plannen extra schoollokalen

From:
Sent:
To:
Subject:

"Dam, Ge van"
Mon, 4 Dec 2017 15:21:22 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
Cereol THV Dominucusschool

Kassing, Ellen"

Hoi Rachel,
Op het schoolbestuurlijk overleg met KSU op 25 okt opperde bestuurder
van KSU de
mogelijkheid om op de eerste verdieping van Cereol ondersteunde functies over te hevelen van Handelstraat
naar Cereol. Bijvoorbeeld Remedial Teaching. Zodoende zou de ruimtedruk op de Handelstraat afnemen.
Volgens mij heb jij dit voorstel besproken met

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Wat is de conclusie van dat gesprek?

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Mon, 27 Nov 2017 12:19:56 +0200
"Kassing, Ellen"
"Broekmeulen, Rachel"
RE: concept wijkbericht bewonersavond 14 december

Hoi Ellen,
De URL werkt: www.utrecht.nl/scholeninooginal. Er worden nog een paar aanpassingen gedaan, zoals de kop
van de pagina. Als je de mail rond 15 uur verstuurt is hij helemaal klaar.
Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Marketing- en Communicatienetwerk

Telefoon
E-mail
Internet
Aanwezig maandag (ochtend), dinsdag (ochtend), donderdag en vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 27 november 2017 8:08
Aan:
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: RE: concept wijkbericht bewonersavond 14 december
Urgentie: Hoog
Hoi
Mooi, bedankt!
Komt het vandaag op de website? Wij willen nl. vandaag de mail sturen met een link naar de website.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: vrijdag 24 november 2017 13:00
Aan: Kassing, Ellen
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: RE: concept wijkbericht bewonersavond 14 december
Hoi Ellen,
Volgens mij is het verslag prima en deelbaar. Dit verslag en een afgeleide van het nieuwe wijkbericht laat ik
online plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Marketing- en Communicatienetwerk

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/onderwijshuisvesting
Aanwezig maandag (ochtend), dinsdag (ochtend), donderdag en vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 23 november 2017 10:22

Aan:
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: RE: concept wijkbericht bewonersavond 14 december
Hoi
Het verslag is definitief. Kan jij het nog 1 keer doorlezen?
Wij willen het verslag het liefst deze week, maar uiterlijk maandag op de website plaatsen. Daarna kunnen wij
het mailbericht (met aankondiging informatieavond) sturen naar onze contacten.
Gaat dit lukken, denk je?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: donderdag 23 november 2017 9:58
Aan:
Broekmeulen, Rachel
CC: Kassing, Ellen;
Onderwerp: Re: concept wijkbericht bewonersavond 14 december

Beste Rachel,
Mijn reactie volgt vanmiddag!
Groeten
Verzonden vanaf Samsung Mobile.

-------- Oorspronkelijk bericht --------

Van:
Datum:22-11-2017 12:15 PM (GMT+01:00)
Aan: "Broekmeulen, Rachel"
Cc:
, "Kassing, Ellen" ,
Onderwerp: RE: concept wijkbericht bewonersavond 14 december
Dag Rachel,
Ik heb een paar suggesties:
1. In de lead schrijf je over het aanpassen van het plan van aanpak. Dat vind ik een beetje onduidelijk.
Kun je in de lead iets schrijven in de zin van: Op de bewonersavond van 12 oktober bleek dat veel bewoners
twijfels hebben over het uitgevoerde locatieonderzoek. Wij willen een nieuw locatieonderzoek uitvoeren. Ditmaal
in samenwerking met omwonenden.
2. Je noemt een eindtijd voor de vergadering op 14 december. Ik zou dat weglaten.
3. Je schrijft dat mensen contact kunnen opnemen met de projectleider. Als je hier geen naam bij vermeldt
kan het klantcontactcentrum jou niet vinden als iemand 14 030 belt.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Wijken

Wijkbureau West

Postadres Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 22 november 2017 11:51
Aan:
; Kassing, Ellen; Dam, Ge van;
Onderwerp: concept wijkbericht bewonersavond 14 december
Hallo allemaal,
Willen jullie even meelezen met dit concept? Ik heb mijn best gedaan om het op 1 A4-tje te houden, waardoor
de inhoud misschien wat summier is geworden. Ik hoor graag uiterlijk morgenmiddag jullie commentaar!
En als ik iemand vergeten even mee te nemen, sorry, stuur deze mail vooral even door.

En tenslotte:

denk je dat we dit wijkbericht ook even moeten voorleggen aan Lot van Hooijdonk?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Mon, 27 Nov 2017 09:06:03 +0200
"Kassing, Ellen"

;"Broekmeulen, Rachel"

Geweigerd: Cereol

beste Ellen en Rachel,
Ik moet afzeggen voor onze Cereol-afspraak vandaag helaas, ik zit ziek thuis.
Ik zal morgen (als ik weer beter ben) proberen een neuw moment te prikken.
Ik stuur deze ook cc aan
, collega stedenbouw, hij zou nog nadenken over vervanging in deze opgave omdat ik
zeer binnenkort weer vertrek bij de gemeente.
groeten,

From:
Sent:
To:
Cc:

Mon, 27 Nov 2017 17:27:41 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
"Dam, Ge van"

Subject:

RE: huren eerste verdieping Cereol fabriek Utrecht

;"Kassing, Ellen"

Goedemiddag mevrouw Broekmeulen,
Dank voor uw mail. Ik heb u direct gebeld en krijg uw voicemail, welke ik overigens niet heb ingesproken.
Kunt u telefonisch contact met mij opnemen zodat wij een afspraak kunnen inplannen?
Verneem graag.
Met vriendelijke groet,

BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed
Postbus 2641
3800 GD Amersfoort

www.BOEi.nl

Projecten van BOEi worden mede mogelijk gemaakt door de

Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: maandag, 27. november 2017 16:20
Aan:
CC: Dam, Ge van
; Kassing, Ellen
Onderwerp: huren eerste verdieping Cereol fabriek Utrecht
Geachte heer

>

,

Telefonisch kreeg ik u helaas niet te pakken. Vandaar dat ik alvast even een mailtje stuur, maar ik wil u ook
graag binnenkort eens spreken.
Ik ben vanuit de gemeente Utrecht als nieuwe projectleider gevraagd voor het vinden van een oplossing voor 8
extra schoollokalen in de wijk oog in Al in Utrecht. Een mogelijke (deel)oplossing is het realiseren van 3 lokalen

op de eerste verdieping van de Cereol fabriek, boven de 5 lokalen die er nu al zijn. Ik weet dat u hierover al
heeft gesproken met mijn collega’s/voorgangers. Dat gesprek wil ik graag voort zetten.
De vraag is of het mogelijk is om daar 3 lokalen te maken, uitgaande van ongeveer eenzelfde Programma van
Eisen als geldt voor de lokalen op de begane grond. Ook wil ik graag van u weten per wanneer de ruimten vrij
komen en de gemeente Utrecht dit zou kunnen huren.
Kortom, voldoende stof voor een gesprek, lijkt mij.
Wilt u svp een voorstel voor een overlegmoment?

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Alle afspraken, opdrachten, overeenkomsten en andere verplichtingen zijn onder het voorbehoud van goedkeuring
door de directie van BOEi. De inhoud van dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om gelezen te
worden door de geadresseerde. Wij verzoeken u derhalve dit email bericht direct aan de geadresseerde te
overhandigen. Indien dit email bericht per vergissing door u is ontvangen verzoeken wij u direct
ontact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht
is strikt verboden.

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 27 Nov 2017 17:20:00 +0200
"Dam, Ge van"
"Kassing, Ellen"
huren eerste verdieping Cereol fabriek Utrecht

Geachte heer

,

Telefonisch kreeg ik u helaas niet te pakken. Vandaar dat ik alvast even een mailtje stuur, maar ik wil u ook
graag binnenkort eens spreken.
Ik ben vanuit de gemeente Utrecht als nieuwe projectleider gevraagd voor het vinden van een oplossing voor 8
extra schoollokalen in de wijk oog in Al in Utrecht. Een mogelijke (deel)oplossing is het realiseren van 3 lokalen
op de eerste verdieping van de Cereol fabriek, boven de 5 lokalen die er nu al zijn. Ik weet dat u hierover al
heeft gesproken met mijn collega’s/voorgangers. Dat gesprek wil ik graag voort zetten.
De vraag is of het mogelijk is om daar 3 lokalen te maken, uitgaande van ongeveer eenzelfde Programma van
Eisen als geldt voor de lokalen op de begane grond. Ook wil ik graag van u weten per wanneer de ruimten vrij
komen en de gemeente Utrecht dit zou kunnen huren.
Kortom, voldoende stof voor een gesprek, lijkt mij.
Wilt u svp een voorstel voor een overlegmoment?

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

Mon, 27 Nov 2017 15:53:52 +0200
"Kassing, Ellen"
RE: Kaart Oog in Al

Dat kan. Heb net voor

iets gemaakt. Kijk bij haar maar even.

Met vriendelijke groet,
Cad-medewerker
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m vrijdag (dinsdag en donderdag halve dagen)

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 27 november 2017 14:21
Aan:
Onderwerp: Kaart Oog in Al
Hoi

,

Wij hebben voor een informatieavond op 14 december drie grote kaarten van Oog in Al nodig (hierop moeten
ook gebouwen staan).
De bedoeling is nl. dat mensen tijdens een informatieavond kunnen aangeven waar een school kan komen.
Kan jij mij hierbij helpen?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 27 Nov 2017 14:47:47 +0200
Verwerver nodig op korte termijn

Kassing, Ellen"

Hallo
In opdracht van UVO ben ik bezig met een locatieonderzoek voor 8 schoollokalen (basisschool) in de wijk Oog in
Al. Er is om allerlei redenen nogal haast bij, dus ik wil graag in de komende maanden diverse mogelijke locaties
bekijken. Aankoop of huur van vastgoed is daarbij zeker een mogelijkheid. En om dat goed in beeld te kunnen
brengen, heb ik ondersteuning nodig van een verwerver. Ik heb hierover
benaderd, maar hij geeft aan
daar geen tijd voor te hebben.
Daarom stel ik de vraag aan jou. Kun jij de benodigde capaciteit aanleveren vanuit jouw gilde?
Het is nu, aan het begin van het traject, wat moeilijk te bepalen wat de inzet moet zijn, maar ik ga uit van 4 uur
per week in de periode 1 januari tot 15 maart. Er is ruimte in het budget, indien nodig voor de inhuur van een
externe die me kan helpen.
Ik hoop op een snelle reactie.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 27 Nov 2017 13:43:22 +0200

Kassing, Ellen"
RE: voorstel nieuwe tekst www.utrecht.nl/scholeninooginal

Hallo
Helemaal goed zo! Dank je wel.
Zet jij het op de website?

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: maandag 27 november 2017 12:27
Aan: Kassing, Ellen; Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: voorstel nieuwe tekst www.utrecht.nl/scholeninooginal
Uitnodiging bewonersavond 14 december 2017
Graag nodigen wij u uit voor een bewonersavond over de plannen voor 8 extra schoollokalen in Oog in Al.
Wanneer: donderdagavond 14 december
Hoe laat: start 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur)
Waar: Cereolfabriek, Theaterzaal
Nieuw locatieonderzoek
Wij hebben met bewoners gesproken over de mogelijkheid om de acht benodigde lokalen te realiseren op het
Cereolterrein. 5 leslokalen in de voormalige Directievilla en 3 lokalen op de eerste verdieping van de
Cereolfabriek. De bewoners hebben duidelijk te kennen gegeven dat zij deze uitbreiding te veel vinden. Met

name het (intensieve) gebruik van de buitenruimte is een zorg. De vraag van de bewoners is of er in Oog in Al
geen andere locaties zijn voor de klaslokalen. Dit is waarom we het locatieonderzoek nogmaals gaan doen. Nu
samen met de bewoners.
Tijdens de bewonersavond op 14 december gaan we in gesprek over:
 mogelijke locaties in Oog in Al voor de 8 lokalen
 hoe we die opties het beste, samen met u, kunnen onderzoeken
 het huidige gebruik van de huidige speelruimte
 mogelijke tussenoplossingen voor het acute ruimtegebrek van de scholen
Terugkoppeling bijeenkomst 12 oktober 2017
De bewonersavond op 14 december is een vervolg op de bijeenkomst van 12 oktober.
Lees het verslag van 12 oktober (pdf, 165 kB)
Meer informatie
Wilt u meer weten over de uitbreiding van het aantal schoollokalen in Oog in Al? Of hebt u vragen over de
bewonersavond? Stuur een e-mail naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl, onder vermelding van 'Uitbreiding
schoollokalen Oog in Al'.
Contact scholen
St. Dominicusschool
Johan de Wittschool

Met vriendelijke groet,
communicatieadviseur Utrechtse Vastgoed Organisatie
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Marketing- en Communicatienetwerk

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/onderwijshuisvesting
Aanwezig maandag (ochtend), dinsdag (ochtend), donderdag en vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:

"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 28 Nov 2017 17:05:38 +0200
"Kassing, Ellen"

Subject:
Attachments:

RE: Cereol: programma van eisen
Programma van Eisen voor locatie onderzoek 8 lokalen Oog in Al versie 1.docx

"Dam, Ge van"

Hallo allemaal,
We hebben het plan om het locatie onderzoek voor 8 extra klaslokalen in Oog in Al nog eens over te doen. Dat is
nodig om een s te kijken of er echt geen andere oplossing is dan 8 lokalen bijplaatsen op het Cereol, maar ook
om aan de buurt te laten zien hoe we dat onderzoek doen/hebben gedaan. Daarom stel ik voor om de buurt hier
nauw bij te betrekken. Bewoners (en ouders van leerlingen) kunnen voorstellen doen voor locaties, die we
meenemen in het onderzoek.
Maar: om dit transparant en netjes te kunnen beoordelen, is het nodig dat we een lijstje maken met de eisen
waaraan een nieuwe locatie moet voldoen. Ik heb de verordening gelezen, de mail van
en een PvE van
(KSU). Van SPO krijg ik nog een PvE, maar dat heb ik nog niet gehad.
Op basis van de informatie die ik tot nu toe heb gelezen en gehoord, kom ik tot het bijgevoegde lijstje. Ik wil
graag aanstaande donderdag met jullie dit lijstje doornemen en aanvullen/verbeteren. Uiteindelijk wordt dit dan
gepresenteerd aan de omwonenden/belangstellenden op 14 december en gebruiken we het als basis voor het
locatie onderzoek.
Dus: lees vooral kritisch mee, en we zien elkaar donderdag!
Groeten,
Rachel

-----Oorspronkelijke afspraak----Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 23 november 2017 14:39
Aan: Kassing, Ellen; Dam, Ge van;
Broekmeulen, Rachel;
Onderwerp: Cereol: programma van eisen
Tijd: donderdag 30 november 2017 11:00-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: 11e verdieping bij koffiecorner

Beste collega’s,
Op verzoek van Rachel heb ik dit overleg gepland.
Jullie vergaderreacties zie ik graag tegemoet.
Alvast bedankt!
Groet,
Ellen

Programma van Eisen voor locatie onderzoek 8 lokalen Oog in Al.
Eerste concept, 28 november 2017.

Eis

Toevoeging

Vragen/opmerkingen

Oplevering uiterlijk september 2019

Dus: geen nieuwbouw, wel verbouwing.
Genoeg tijd voor bestemmingsplanwijziging
(indien nodig)

Het is een aanname, gebaseerd op wat haalbaar
kan zijn. Mee eens? En geldt het dan voor beide
scholen?
Moeten we nog extra eisen stellen aan wijziging
bestemmingsplan of bouwvergunning? Bv ivm
tijd?

Juridisch planologisch
Eigendom van gemeente of snel te verwerven
Budget
Oppervlakte binnen:
KSU 3x 115 m2 = 345 m2 (of 465 m2)
SPO 5 x 115 m2 = 575 m2 ( of 785 m2)
Speellokaal?
Oppervlakte buiten:
3 m2 netto speelruimte per leerling, verhard.
Fietsenstalling voor 50 % van de leerlingen, plus
extra voor leraren.
Verwijsafstand
Maximaal 2 dislocaties per school, waarvan 1 op
max 300 meter van de hoofdlokatie en de ander
op max 1000 meter (hemelsbreed) (verordening)
Verkeer en bereikbaarheid

Lokalen minimaal 56 m2
Berging per lokaal ca 20 m2
Werkkamers 2 tot 3 x 20 m2
Gemeenschappelijke ruimte (60 – 100 m2)
En verder: pantry, toiletten, schoonmaakberging

KSU:
Spelen: 3 x 28 x 3 m2 = 252 m2
Fietsen: 3 x 28 /2 = 42 + 5= 47 fietsen
SPO:
Spelen: 5 x 28 x 3 m2 = 420 m2
Fietsen: 5 x 28 / 2 = 70 + 8 = 78 fietsen

Wat nemen we hier over op (in principe is dit een
openbaar stuk)?
Speellokaal/gymnastiekruimte valt niet binnen de
115 m2, maar moet er wel zijn op maximaal 1000
meter afstand (hemelsbreed).
Wat nemen we hier over op?
In de verordening, bijlage III, tabel 1 worden er
andere m2 gehanteerd (zie cursief in kolom 1).
Wat klopt en waarom?
geeft aan: 28 leerlingen in een klas voor
bovenbouw, en 20 leerlingen voor onderbouw.
KSU rekent met 30 leerlingen per klas. Wat doen
wij?
Dus: de KSU kan zitten op de hoofdlokatie, en op
het Cereol, en op een derde locatie. Is dat in de
praktijk wel acceptabel?.
Zijn hier eisen voor? Wat betreft auto, fiets,

Veiligheid:
-sociaal veilig
- veilige buitenruimte
- goed verkeersveilig te maken
Combinatie met omgeving/overige
voorzieningen/woningen
Lucht en geluid
Overig

openbaar vervoer?
Misschien ook: veilig van en naar de hoofdlocatie,
BSO of gymzaal?
Zijn daar richtlijnen voor?
Wat zijn hiervoor de eisen? Een school mag niet
te dicht bij de Haydnlaan liggen, maar wat is de
grens?
Wat ben ik vergeten?

From:
Sent:
To:
Subject:

"Dam, Ge van"
Thu, 30 Nov 2017 13:32:54 +0200
"Kassing, Ellen"
RE: emailadres

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 30 november 2017 11:35
Aan: Dam, Ge van
Onderwerp: emailadres
Hoi Gé,
Heb jij voor mij het emailadres van
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

?

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

Thu, 30 Nov 2017 10:28:41 +0200
"Kassing, Ellen"
Re: Automatisch antwoord: theaterzaal

Dag Ellen,
Onze belafspraak vanmiddag wil ik later zetten.
Kan ik jou om 16u00 bellen?
je mag me alvast wat mailen….ik ben de hele dag bij een bijeenkomst, dus niet belbaar, maar dan pak ik jouw mail
erbij om 16u00.
We kunnen ook volgende week maandag, dinsdag of woensdag afspreken.
Ik kan al die dagen rond 13u00 nog.
Ik hoor graag.
vele groeten,

Het Wilde Westen
De Cereolfabriek
Muziek in West

Op 29 november 2017 om 15:08 schreef Kassing, Ellen
Best heer, mevrouw,

Bedankt voor uw email.

Donderdag 30 november ben ik weer aanwezig.

Mocht u dringende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van PMB

Met vriendelijke groet,

Ellen Kassing
Projectsecretaris

Utrechtse Vastgoed Organisatie
E-mail onderwiishuisvestina@utrecht.nl
Telefoon 14030
URL www.utrecht.nl/onderwiishuisvestina

Gemeente Utrecht

Wijkbericht

december 201 7

UITNODIGING : Tweede bewonersavond uitbreiding
schoollokalen in Oog in Al
Graag nodigt de gemeente Utrecht, in samenwerking met de schoolbesturen KSU en SPO Utrecht, u
uit voor een bewonersavond over de plannen om 8 extra schoollokalen te realiseren in Oog in Al.
Deze avond is een vervolg op de bijeenkomst van 12 oktober jl. De bewonersavond vindt plaats op
donderdagavond 14 december vanaf 19.00 uur in de Theaterzaal van de Cereolfabriek.
Uitbreiding onderwijs in Oog In Al

Graag maken we hiervoor samen met u een plan

Vanaf december 2016 hebben wij u

van aanpak. Tijdens de bewonersavond op

geïnformeerd over de plannen om acht extra

14 december gaan we in gesprek over:

klaslokalen in Oog In Al te realiseren. Oog in Al

Welke mogelijke locaties er in Oog in Al

groeit en vanwege deze groei is uitbreiding van
de onderwijshuisvesting in de wijk noodzakelijk.

we die opties het beste, samen met u,

Wij hebben met u gesproken over de

kunnen onderzoeken.

mogelijkheid om de acht benodigde lokalen te

Het gebruik van de huidige speelruimte.

zijn voor de benodigde lokalen en hoe

realiseren op het Cereolterrein: vijf leslokalen in

Mogelijke tussenoplossingen voor het

de voormalige Directievilla en drie lokalen op de

acute ruimtegebrek van de scholen.

eerste verdieping van de Cereolfabriek.

De zaal gaat om 19.00 uur open. Om 1 9.30 uur
start de bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst heeft u duidelijk te
kennen gegeven dat u de uitbreiding van de

Meer informatie

schoolvoorziening op het Cereolterrein van vijf

Voor meer informatie over de uitbreiding van het

naar dertien lokalen te veel vindt. U maakt zich

aantal schoollokalen in Oog in Al en over de

vooral zorgen over het (intensieve) gebruik van

bewonersavond, kunt u contact opnemen met

de buitenruimte.

Rachel Broekmeulen, projectleider van de
gemeente, via onderwijshuisvesting@utrecht.nl

Locatieonderzoek

of via het verkorte telefoonnummer 14 030.

De signalen die u tijdens de vorige
bewonersavond heeft geuit, hebben wij gehoord.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

Tijdens deze bijeenkomst heeft u de gemeente

bij Wijkbureau West via west@utrecht.nl of via

gevraagd of er in Oog in Al geen andere locaties

het verkorte telefoonnummer 14 030.

zijn waar ruimte is voor (een deel) van de
klaslokalen. Dit heeft ons doen besluiten het

Vanaf 1 december as. vindt u het verslag van de

locatieonderzoek nogmaals te doen. Ditmaal

vorige bewonersavond en de informatie over de

samen met u.

bewonersavond op www.utrecht.nl/cereol

Verspreidingsgebied: Everard Meijsterlaan 1 t/m 3, Shakespearehof 1 t/m 84, Shakespearelaan 1 t/m
57, Shakespeareplein 1 t/m 16. Oplage: 150 exemplaren

Utrecht.nl

From:
Sent:
To:
Cc:

Thu, 30 Nov 2017 12:35:45 +0200
"Kassing, Ellen"
"Broekmeulen, Rachel"

Subject:

RE: Wijkbericht informatieavond Cereol 14 december

"Wijkbureau West"

Het lijkt me een goed idee als het wijkbureau een tweet verstuurd. Kan met de link naar
www.utrecht.nl/scholeninooginal Wij hebben geen twitteraccount.
Met vriendelijke groet,
,

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Marketing- en Communicatienetwerk

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/onderwijshuisvesting
Aanwezig maandag (ochtend), dinsdag (ochtend), donderdag en vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 30 november 2017 11:27
Aan:
CC: Broekmeulen, Rachel; Wijkbureau West
Onderwerp: FW: Wijkbericht informatieavond Cereol 14 december
Hoi
Ik werd net gebeld door het wijkbureau of er nog een twitterbericht wordt verstuurd.
Is het een idee om dit te doen? Of is alleen een twitterbericht vanuit het wijkbureau voldoende?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Thu, 30 Nov 2017 12:33:25 +0200
"Kassing, Ellen"
"Broekmeulen, Rachel"
>
Wijkbericht informatieavond Cereol 14 december
20171127 Wijkbericht uitnodiging tweede bewonersavond Cereol 14 december DEF.pdf

Beste allen,
Hierbij ontvangen jullie ter informatie het wijkbericht voor een tweede bewonersavond Cereol op 14 december.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

Thu, 30 Nov 2017 14:14:25 +0200
"Kassing, Ellen"
RE: wijkbericht naar Wijkraad

Is goed.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Wijken

Wijkbureau West

Postadres Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 30 november 2017 12:55
Aan:
Onderwerp: wijkbericht naar Wijkraad
Hoi

,

Stuur jij het wijkbericht ook ter informatie naar de Wijkraad?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Broekmeulen, Rachel"
Fri, 1 Dec 2017 10:19:48 +0200
"Dam, Ge van"
Kassing, Ellen"
voorstel aanpak bewonersavond scholen oog in al 14 december
Bewonersavond donderdag 14 december 2017 voorstel.docx

,

Goedemorgen allemaal,
In de bijlage vinden jullie een voorstel hoe we de bewonersavond op 14 december zouden kunnen vormgeven,
inclusief een programma en een rolverdeling. Ik hoor graag van jullie hier van vinden.
Aanstaande woensdag (6 december) wil ik dit voorstel, bijgewerkt op basis van jullie reacties, ook sturen naar
de schooldirecteuren.
Alvast bedankt voor het meedenken!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Hallo

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 4 Dec 2017 13:09:26 +0200
"Kassing, Ellen"
afspraak locatieonderzoek schoollokalen Oog in Al

,

Zoals zojuist telefonisch besproken, nodig ik je bij deze uit voor een overleg om de
randvoorwaarden/uitgangspunten van een locatieonderzoek voor het vinden van 8 schoollokalen in Oog in Al te
bespreken.
De bijeenkomst vindt plaats op
Dinsdag 12 december, 12.30 – 14.00 uur
Stadskantoor, 6e verdieping koffiecorner.
Aanstaande woensdag stuur ik je, ter voorbereiding, wat meer informatie over deze opdracht.
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Dam, Ge van"
Mon, 4 Dec 2017 14:45:06 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
RE: begeleiden groepje op 14 december

Hoi Rachel,
Ja, ik wil wel een groepje begeleiden.

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: maandag 4 december 2017 12:53
Aan: Dam, Ge van
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: begeleiden groepje op 14 december
Hallo Gé,
Dank voor je aandachtspunten bij het Plan van Aanpak voor de bewonersavond. Ik ga er over nadenken, en het
bespreken met
, Ellen en
Je hoort nog van me!
Iets anders:
In dat plan van aanpak stel ik ook voor om de bewoners te verdelen in 2 of 3 groepen (ligt er aan hoeveel
mensen er komen) die dan, rondom een kaart van Oog in Al met elkaar bespreken waar er mogelijk plek is voor
schoollokalen. Ik wil jou vragen om 1 van deze groepjes te begeleiden. Ik vraag
ook voor een groepje en ik
doe er zelf ook eentje.
Wil je dat svp doen? Voor 14 december plannen we nog even een briefing hierover.

Met vriendelijke groet,

Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 4 Dec 2017 13:53:27 +0200
"Dam, Ge van"
"Kassing, Ellen"
begeleiden groepje op 14 december

>

Hallo Gé,
Dank voor je aandachtspunten bij het Plan van Aanpak voor de bewonersavond. Ik ga er over nadenken, en het
bespreken met
, Ellen en
. Je hoort nog van me!
Iets anders:
In dat plan van aanpak stel ik ook voor om de bewoners te verdelen in 2 of 3 groepen (ligt er aan hoeveel
mensen er komen) die dan, rondom een kaart van Oog in Al met elkaar bespreken waar er mogelijk plek is voor
schoollokalen. Ik wil jou vragen om 1 van deze groepjes te begeleiden. Ik vraag
ook voor een groepje en ik
doe er zelf ook eentje.
Wil je dat svp doen? Voor 14 december plannen we nog even een briefing hierover.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 4 Dec 2017 11:02:25 +0200
"Kassing, Ellen"
eisen aan basisscholen
Programma van Eisen voor locatie onderzoek 8 lokalen Oog in Al versie 1.docx

Goedemorgen
Sinds kort ben ik bezig met een locatie onderzoek In Oog in Al. Er moet een plek worden gevonden voor 8 extra
schoollokalen als aanvulling op de 2 basisscholen in de wijk. In eerste instantie werd er gedacht om deze lokalen
allemaal bij te plaatsen op het Cereolterrein. Dat is nog steeds een optie, maar ik wil ook graag wat verder
kijken.
Nu ben ik bezig om daar en programma van eisen voor op te stellen: waar moet een nieuwe locatie aan
voldoen? Zie bijlage. Dit wil ik op 14 december, tijdens een bewonersavond, presenteren.
Vraag aan jullie:
Kunnen je svp aangeven aan welke geluids- en luchtkwaliteitseisen een school moet voldoen? Dan gaat het
vooral om de eisen aan het gebouw en de lokalen. Ik heb bv begrepen dat er geen school mag komen aan de
Haydnlaan, omdat er daar te veel verkeer langskomt en de luchtkwaliteit te slecht is. Klopt dat? En wat zijn dan
de normen of regels voor bepaalde afstanden?
Ik hoor het graag. Lukt het om daar uiterlijk woensdag 6 december antwoord op te geven ?
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Mon, 4 Dec 2017 11:42:28 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
RE: eisen aan basisscholen

>

Hoi Rachel,
Vanuit de Wet geluidhinder geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Van die waarde kan met een procedure
worden afgeweken tot aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.
Verder gelden er cf. het Bouwbesluit nog eisen voor het geluid binnen in de klaslokalen. Afhankelijk van de
hoogte van het geluid buiten moet je daarop dus je gevelisolatie aanpassen.
En omgekeerd moet je in het kader van een goede ruimtelijke ordening kijken naar de impact van een nieuwe
school op de bestaande omgeving. Dan kom je dus snel uit bij stemgeluid van spelende kinderen. Er zijn geen
wettelijke normen daarvoor maar wel richtwaarden. Voor een rustige woonwijk is dat 45 dB(A) en voor
woningen aan een drukke weg 50 dB(A). In de praktijk lukt het in de meeste gevallen niet om aan die
richtwaarde te voldoen en komen we zelfs uit op niveaus van 60 dB(A).
Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Postadres Postbus 16200 3500 CE Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon
E-mail
Internet
Aanwezig maandag-vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: maandag 4 december 2017 10:02
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: eisen aan basisscholen
Goedemorgen
Sinds kort ben ik bezig met een locatie onderzoek In Oog in Al. Er moet een plek worden gevonden voor 8 extra
schoollokalen als aanvulling op de 2 basisscholen in de wijk. In eerste instantie werd er gedacht om deze lokalen

allemaal bij te plaatsen op het Cereolterrein. Dat is nog steeds een optie, maar ik wil ook graag wat verder
kijken.
Nu ben ik bezig om daar en programma van eisen voor op te stellen: waar moet een nieuwe locatie aan
voldoen? Zie bijlage. Dit wil ik op 14 december, tijdens een bewonersavond, presenteren.
Vraag aan jullie:
Kunnen je svp aangeven aan welke geluids- en luchtkwaliteitseisen een school moet voldoen? Dan gaat het
vooral om de eisen aan het gebouw en de lokalen. Ik heb bv begrepen dat er geen school mag komen aan de
Haydnlaan, omdat er daar te veel verkeer langskomt en de luchtkwaliteit te slecht is. Klopt dat? En wat zijn dan
de normen of regels voor bepaalde afstanden?
Ik hoor het graag. Lukt het om daar uiterlijk woensdag 6 december antwoord op te geven ?
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 4 Dec 2017 13:43:22 +0200
"Kassing, Ellen"
kostenraming Oog in al
Kostenraming schoollokalen Oog in Al.docx

Hallo ellen,
Bij deze stuur ik je de eerste versie van de kostenraming voor e scholen Oog in Al. Wil jij even kijken of je kunt
invullen hoeveel de zaalhuur ongeveer gaat kosten?
Ik mail
wel om te vragen naar haar uurtarief.
En ben ik nog iets vergeten?
Ik hoor het graag!
Groeten
Rachel

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Kostenraming schoollokalen Oog in Al
Versie 1, 4 december 2017
Wat

Omschrijving

Kosten (excl BTW)

Zaalhuur ed 3 bijeenkomsten

2 bijeenkomsten Cereol, 1 bijeenkomst

Ellen?

Zaalhuur klankbordgroepen

2 bijeenkomsten speelruimte

€

(5 bijeenkomsten)
Inhuur

elders (andere kansrijke locatie)

3 bijeenkomsten locatieonderzoek

(kan misschien in lerarenkamer Cereol?)
2 keer

Inschatting obv eerste offerte

€

Inhuur notulist (2 keer)

Inschatting obv eerste offerte

€

Inhuur MAAR

Inschatting

€

bouwmanagement

16 uur x

Gaat om het beoordelen van locaties op

-

bouwkundige eisen en mogelijkheden
(verbouwing ed), deelname aan

projectgroep, aanwezig zijn op 14/12.

planning)

( PMB:

40 uur x ???

PM

16 uur x

€

Inhuur makelaar

€

(indien er geen verwerver
intern beschikbaar is)
diversen

Maken wijkberichten, nieuwsbrieven,
posters, kleine onderzoeken zoals
verkeerstellingen

TOTAAL

€

-

From:
Sent:
To:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 4 Dec 2017 11:39:40 +0200
"Kassing, Ellen"
Reactie
afwachten kaarten Oog in Al

Hallo Ellen,
Vergeten te vragen vanochtend: Ge wil graag dat er cirkels komen op de kaarten van Oog in Al die we gebruiken
voor het locatieonderzoek.
Cirkel 1: 300 meter hemelsbreed vanaf de hoofdlokatie van de scholen
Cirkel 2: 1000 meter hemelsbreed van de hoofdlocaties.
Lukt dat?

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Hallo

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 4 Dec 2017 11:42:23 +0200
"Dam, Ge van"
Kassing, Ellen"
FW: uitbreiding scholen oog in al - cereol - paar vragen

,

Op 22 november heb ik je onderstaande mail gestuurd, maar helaas heb ik nog niet het DO voor de Directievilla
van je ontvangen. Zou je dat alsnog willen toesturen? Liefst vandaag nog?
En weet je al iets over de geluid- en luchtkwaliteitseisen voor scholen?
Dank je!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 22 november 2017 13:56
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: uitbreiding scholen oog in al - cereol - paar vragen
Hallo

,

We hebben elkaar 2 weken geleden even gesproken over de uitbreiding met 8 schoollokalen in Oog in Al. Ik zou
van jou nog de plattegrond/DO-tekening (en, als je dat hebt) het PvE krijgen van de 5 lokalen in de Directievilla.
Zou je dat svp nog aan me willen sturen?
En een tweede vraag: Ge heeft mij gevraagd om met BOEI afspraken te maken over het huren van de eerste
verdieping van het Cereol ten behoeve van de ondersteunende diensten voor de Dominicus school. Ik heb de
beschikbare mails daarover gelezen, en ze gaan denk ik allemaal vragen stellen over de verbouwing en
afscherming en dergelijke. Kan ik jou vragen om me daarbij te ondersteunen? Of kan ik beter bv
van KSU daarbij inzetten? Ik hoor het graag van je.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Hallo

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 4 Dec 2017 13:51:17 +0200
"Kassing, Ellen"
vraag bewoenrsavond 14 december op het Cereolterrein

,

Afgelopen vrijdag heb ik je een voorstel gestuurd voor de aanpak van de bewonersavond schoollokalen Oog in
Al. Ik hoor graag wat je daar van vindt, maar ik snap het als je daar nog niet aan bent toegekomen .
In dat plan van aanpak stel ik ook voor om de bewoners te verdelen in 2 of 3 groepen (ligt er aan hoeveel
mensen er komen) die dan, rondom een kaart van Oog in Al met elkaar bespreken waar er mogelijk plek is voor
schoollokalen. Ik wil jou vragen om 1 van deze groepjes te begeleiden. Ik vraag Gé ook voor een groepje en ik
doe er zelf ook eentje.
Wil je dat svp doen? Voor 14 december plannen we nog even een briefing hierover.
En iets anders: weet je wat jouw uurtarief is? Gé wil graag een volledige kostenraming ontvangen voor het
project, dus ook met jouw uren. En ik dacht aan 40 uur tussen nu en 1 april. Mee eens? Te veel? Te weinig?

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Mon, 4 Dec 2017 12:22:04 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
RE: vraag over scholen

Dag Rachel,
Ik geef je hierbij antwoord. Maar mijn collega
wellicht nog wat aanvullende adviezen.

adviseert in beginsel over de wijk West. Hij heeft

Het enige dat echt vaststaat is de parkeernorm voor basisscholen. In de nota Stallen en Parkeren kun je zien dat
Oog in al valt in gebied B2. Dat betekent een minimale parkeernorm van 0,5 parkeerplaats per leslokaal. De
parkeernota houdt geen rekening met halen en brengen.
Ten aanzien van de bereikbaarheid zijnde aanbevelingen wat minder hard. Voor basisscholen is het altijd
belangrijk dat ze goed per fiets en te voet voor de kinderen bereikbaar zijn. Het is daarom altijd belangrijk te
weten waar de kinderen vandaan komen en of er een goede looproute voorhanden is.
Gemiddeld wordt 5 – 10 % van de kinderen met de auto gebracht. Dat halen brengen levert altijd veel gedoe
op. Zowel bij de ouders die komen fietsen als bij de buurt. Ons inziens heeft de school hierbij een rol om hier
sturend in op te treden.
Als je nog vragen hebt dan hoor ik dat wel.
Groet
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: maandag 4 december 2017 10:33
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: vraag over scholen
Hallo
Even een vraag buiten onze projecten om.
Sinds kort ben ik bezig met een locatie onderzoek In Oog in Al. Er moet een plek worden gevonden voor 8 extra
schoollokalen als aanvulling op de 2 basisscholen in de wijk. In eerste instantie werd er gedacht om deze lokalen
allemaal bij te plaatsen op het Cereolterrein. Dat is nog steeds een optie, maar ik wil ook graag wat verder
kijken.
Nu ben ik bezig om daar en programma van eisen voor op te stellen: waar moet een nieuwe locatie aan
voldoen? Dit wil ik op 14 december, tijdens een bewonersavond, presenteren.
Vraag aan jou:
Zijn er bepaalde eisen waaraan een school of dependance aan moet voldoen wat betreft bereikbaarheid met
fiets, te voet en met de auto? Moet er rekening worden gehouden met parkeren in de directe omgeving? Ik weet
al dat we voor het fietsparkeren moeten uitgaan van een stalling voor 50 % van de leerlingen, plus extra voor
de leerkrachten.
Ik hoor graag van je of er regels voor zijn die ik mee moet/kan nemen in mijn onderzoekje.
En als ik niet bij jou moet zijn, weet je dan wie het wel weet?
En lukt het om uiterlijk woensdag 6 december antwoord te geven ?
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Hallo

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 4 Dec 2017 11:32:33 +0200
"Kassing, Ellen"
vraag over scholen

,

Even een vraag buiten onze projecten om.
Sinds kort ben ik bezig met een locatie onderzoek In Oog in Al. Er moet een plek worden gevonden voor 8 extra
schoollokalen als aanvulling op de 2 basisscholen in de wijk. In eerste instantie werd er gedacht om deze lokalen
allemaal bij te plaatsen op het Cereolterrein. Dat is nog steeds een optie, maar ik wil ook graag wat verder
kijken.
Nu ben ik bezig om daar en programma van eisen voor op te stellen: waar moet een nieuwe locatie aan
voldoen? Dit wil ik op 14 december, tijdens een bewonersavond, presenteren.
Vraag aan jou:
Zijn er bepaalde eisen waaraan een school of dependance aan moet voldoen wat betreft bereikbaarheid met
fiets, te voet en met de auto? Moet er rekening worden gehouden met parkeren in de directe omgeving? Ik weet
al dat we voor het fietsparkeren moeten uitgaan van een stalling voor 50 % van de leerlingen, plus extra voor
de leerkrachten.
Ik hoor graag van je of er regels voor zijn die ik mee moet/kan nemen in mijn onderzoekje.
En als ik niet bij jou moet zijn, weet je dan wie het wel weet?
En lukt het om uiterlijk woensdag 6 december antwoord te geven ?
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 5 Dec 2017 10:27:20 +0200
"Dam, Ge van"
"Kassing, Ellen"
PvE locatieonderzoek scholen Oog in Al- aangepaste versie
Programma van Eisen voor locatie onderzoek 8 lokalen Oog in Al versie 3.docx

Goedemorgen Gé,
De verkeerskundige, de planner en de geluidsdeskundige hebben gisteren en vanochtend gereageerd op het
PvE, en ik heb die informatie opgenomen in deze nieuwe (derde)versie. Misschien handig om met deze (iets
volledigere) versie naar het Programmateam te gaan?
Ik mis nog de info over de luchtkwaliteit, maar daar ben ik mee bezig.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Tue, 5 Dec 2017 12:15:11 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
l>
RE: vraag bewoenrsavond 14 december op het Cereolterrein

Hoi Rachel,
Naar het plan moet (en ga) ik nog kijken  Ik vind het hoe dan ook prima om een van de tafels te bemensen.
Mijn uurtarief bij de gemeente? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik word natuurlijk ook ingehuurd door UVO bij het
Marketing- en Communicatienetwerk. Zal ik het even navragen bij
mijn manager bij UVO. Kom
er op terug. 40 uur lijkt me prima. Ik zal ze wel gaan bijhouden, als het veel minder of meer blijkt te zijn, laat ik
het weten.
Met vriendelijke groet,
,

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Marketing- en Communicatienetwerk

Telefoon
E-mail
Internet
Aanwezig maandag (ochtend), dinsdag (ochtend), donderdag en vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: maandag 4 december 2017 12:51
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: vraag bewoenrsavond 14 december op het Cereolterrein
Hallo

,

Afgelopen vrijdag heb ik je een voorstel gestuurd voor de aanpak van de bewonersavond schoollokalen Oog in
Al. Ik hoor graag wat je daar van vindt, maar ik snap het als je daar nog niet aan bent toegekomen .
In dat plan van aanpak stel ik ook voor om de bewoners te verdelen in 2 of 3 groepen (ligt er aan hoeveel
mensen er komen) die dan, rondom een kaart van Oog in Al met elkaar bespreken waar er mogelijk plek is voor
schoollokalen. Ik wil jou vragen om 1 van deze groepjes te begeleiden. Ik vraag Gé ook voor een groepje en ik
doe er zelf ook eentje.
Wil je dat svp doen? Voor 14 december plannen we nog even een briefing hierover.

En iets anders: weet je wat jouw uurtarief is? Gé wil graag een volledige kostenraming ontvangen voor het
project, dus ook met jouw uren. En ik dacht aan 40 uur tussen nu en 1 april. Mee eens? Te veel? Te weinig?

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Wed, 6 Dec 2017 09:29:04 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
RE: Verwerver nodig op korte termijn

Kassing, Ellen"

Hoi Rachel,
Ik weet niet of je al contact met
ondertussen hebt gehad? Vorige week hebben we bij elkaar gezeten om de
verschillende capacitetsvragen irt verwerving te bespreken en te verdelen. In dit gesprek hebben we afgesproken dat
voor dit dossier aanspreekpunt is.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: Broekmeulen, Rachel
Datum: maandag 27 nov. 2017 13:47
Aan:
Kopie:
Onderwerp: Verwerver nodig op korte termijn

Kassing, Ellen

Hallo
In opdracht van UVO ben ik bezig met een locatieonderzoek voor 8 schoollokalen (basisschool) in de wijk Oog in
Al. Er is om allerlei redenen nogal haast bij, dus ik wil graag in de komende maanden diverse mogelijke locaties
bekijken. Aankoop of huur van vastgoed is daarbij zeker een mogelijkheid. En om dat goed in beeld te kunnen
brengen, heb ik ondersteuning nodig van een verwerver. Ik heb hierover
benaderd, maar hij geeft aan
daar geen tijd voor te hebben.
Daarom stel ik de vraag aan jou. Kun jij de benodigde capaciteit aanleveren vanuit jouw gilde?
Het is nu, aan het begin van het traject, wat moeilijk te bepalen wat de inzet moet zijn, maar ik ga uit van 4 uur
per week in de periode 1 januari tot 15 maart. Er is ruimte in het budget, indien nodig voor de inhuur van een
externe die me kan helpen.
Ik hoop op een snelle reactie.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:
Importance:

Thu, 7 Dec 2017 16:39:20 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
E-mailen - Cereol of andere bouw V4.pdf
Cereol of andere bouw V4.pdf
High

Versie na gesprek van vandaag

From:
Sent:
To:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Thu, 7 Dec 2017 12:32:46 +0200
"Kassing, Ellen"
RE: E-mailen - Oog in Al cirkels.pdf

Hallo Ellen,
Twee opmerkingen:
1. Het gaat om 1 set van cirkels, alleen om de hoofdlocaties heen. De hoofdlocaties liggen vlak bij elkaar
(Handelstraat 51 en Beethovenplein 2). Misschien een punt zetten op de twee hoofdlocaties, en daarom
heen een cirkel van 300 meter en een cirkel van 1000 meter. En een punt zetten op de plek van het
Cereol.
2. De kaart als geheel kan kleiner (en dus groter/gedetailleerder). Dus niet te veel extra stad eromheen,
maar afsnijden redelijk direct naast de grootste cirkel.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 7 december 2017 11:05
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: FW: E-mailen - Oog in Al cirkels.pdf
Hoi Rachel,
Hierbij de kaarten van Oog in Al.
Lukt het jou om uiterlijk maandagmorgen hier naar te kijken? Dan heeft

nog tijd om dit aan te passen.

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: donderdag 7 december 2017 11:02
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: E-mailen - Oog in Al cirkels.pdf

Kostenraming schoollokalen Oog in Al
Versie 1, 4 december 2017
Wat

Omschrijving

Kosten (excl BTW)

Zaalhuur ed 3 bijeenkomsten

2 bijeenkomsten Cereol, 1 bijeenkomst

€

Zaalhuur klankbordgroepen

2 bijeenkomsten speelruimte

€

(5 bijeenkomsten)
Inhuur

elders (andere kansrijke locatie)

3 bijeenkomsten locatieonderzoek

(kan misschien in lerarenkamer Cereol?)
2 keer

Inschatting obv eerste offerte

€

Inhuur notulist (2 keer)

Inschatting obv eerste offerte

€

Inhuur MAAR

Inschatting

€

bouwmanagement

16 uur x €

Gaat om het beoordelen van locaties op
bouwkundige eisen en mogelijkheden
(verbouwing ed), deelname aan

projectgroep, aanwezig zijn op 14/12.
40 uur x €
planning)

( PMB:

16 uur x €

€
-

Inhuur makelaar

€
€

(indien er geen verwerver
intern beschikbaar is)
diversen

Maken wijkberichten, nieuwsbrieven,
posters, kleine onderzoeken zoals

€

verkeerstellingen
TOTAAL

€

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

"Broekmeulen, Rachel"
Thu, 7 Dec 2017 12:06:48 +0200
"Dam, Ge van"
"Kassing, Ellen"
kostenraming scholen Oog in Al
Kostenraming schoollokalen Oog in Al.docx

Hallo Gé,
Zoals afgesproken, stuur ik je bij deze de kostenraming voor de kosten anders dan PMB-inhuur voor het project
Scholen in Oog in Al.
Graag wil ik dit met je bespreken tijdens ons volgende werkoverlegje.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Mogelijkheden extra schoollokalen Oog in Al

2019

2018

2021

2020
Deadline
1 september 2020

Wijzigen bestemmingsplan buitenruimte
- (minimaal) 12 maanden Locatie
Cereolfabriek

Nieuwbouw
zonder
wijziging
bestemmings
plan

Nieuwbouw
met wijziging
bestemmings
plan

Kaders stellen

Ontwerpen opstellen
- 9 maanden -

- 5 maanden -

Vergunning
- (minimaal) 9 maanden -

Nieuw
locatieonderzoek
- 3 maanden-

Kaders stellen

Ontwerpen opstellen
- 9 maanden -

- 5 maanden -

Vergunning
- (minimaal) 9 maanden -

¥

Bouwrijp
maken
-3 maanden -

¥
- 5 maanden l
l

- 12 maanden -

-2
maanden-

Inhuizen
Bouw

Inhuizen

Bouwrijp
maken

I
I
I
I

-2
maande
n-

- 12 maanden -

-3 maanden -

Wijzigen bestemmingsplan
- (minimaal) 12 maanden Vergunning
- (minimaal) 9 maanden -

Inhuizen

Bouwrijp
maken

Ontwerpen opstellen
- 9 maanden Kaders stellen

Bouw

Bouw

-2
maande
n-

- 12 maanden -

-3 maanden l
l

l
l

I

l
l

From:
Sent:
To:

"Broekmeulen, Rachel"
Thu, 7 Dec 2017 14:47:11 +0200
"Kassing, Ellen"

Subject:
RE: Voorbereiding informatieavond 14-12
Attachments:
20171207 Programma van Eisen voor locatie onderzoek 8 lokalen Oog in Al.docx, 20171207
Bewonersavond donderdag 14 december 2017 voorstel.docx

Hallo

,

Bij deze stuur ik jullie twee documenten met het verzoek om dit te lezen en te voorzien van
commentaar/opmerkingen.
Ten eerste een programma voor de bewonersavond van 14 december. Ik heb voor jullie beiden daarin een rol
beschreven met welke informatie jullie daar kunnen bijdragen en ik hoor graag of dat gaat lukken of dat we dat
misschien beter op een andere manier kunnen regelen.
En ten tweede een programma van eisen voor een nieuwe locatie (al dan niet op het cereol terrein). Het is een
heel beperkt PvE geworden, dat ik graag op 14 december wil toelichten aan de omwonenden. De precieze
inrichting is voor hen niet zo van belang. Het belangrijkste is volgens mij dat we een plek vinden die groot
genoeg is, waar ruimte is voor buitenspelen, die (redelijk) op tijd beschikbaar kan zijn en binnen een goede
afstand is van de hoofdlokatie.
Maar ook hierbij hoor ik graag of ik nog iets vergeten ben of iets op een andere manier kan opschrijven.
We zien elkaar aanstaande woensdag, dan kunnen we dit met elkaar doornemen. Maar als je voor die tijd al wilt
reageren, ik hoor het graag!
Groeten
Rachel

-----Oorspronkelijke afspraak----Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 27 november 2017 9:19
Aan: Kassing, Ellen;
Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Voorbereiding informatieavond 14-12
Tijd: woensdag 13 december 2017 9:00-10:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Bij Cereol

Zoals afgesproken.
Groet,
Ellen

From:
Sent:
To:
Subject:

"Dam, Ge van"
Fri, 8 Dec 2017 16:29:53 +0200
"Kassing, Ellen"
Cereol: stedebouwkundige capaciteit

Broekmeulen, Rachel"

Hoi Rachel,
Ik heb een gesprek gevoerd met Ruimte-gildemeester
over de stedebouwkundige capaciteit. Wat
we merken is dat stedebouwkundige capaciteit voor scholen op dit moment moeilijk beschikbaar lijkt. Ik voer
met hem een gesprek om dit te verbeteren. Ik heb onderstaand tekstje aan hem geschreven over Oog in Al.
Mogelijk dekt niet helemaal / heb jij helemaal geen stedebouwkundige vraag. Maar gezien de beschikbare
capaciteit en de doorlooptijd voordat een persoon beschikbaar kan zijn voor stedebouwkundig advies leek het
mij wel handig om alvast een aankondiging te doen.
Rachel Broekmeulen:
Zij is een traject gestart in Oog in Al om voor 8 lokalen een alternatieve locatie voor definitieve huisvesting te
vinden. Dit doet zij in opdracht van ons, omdat bewoners grote bezwaren hebben over de herontwikkeling van
de Cereolvilla.
De stedebouwkundige advisering daar was achtereenvolgens in handen van
, intermezzo
ivm afwezigheid
. Nu vertelde
mij dat zij extern was en dat
haar inzet voor deze opgave mogelijk eindigt. Maar een nieuwe locatie zal een stedebouwkundig advies nodig
hebben in Q1, is mijn verwachting. Graag hoor ik van jou wie het stedebouwkundig advies voor alternatieve
locaties kan geven? Bij voorkeur is dat
.

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon 06

of 030 286

Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

Fri, 8 Dec 2017 18:10:23 +0200
"Kassing, Ellen"
Cereolfabriek 14 december

goedemiddag Ellen,
zoals wij hebben afgesproken gaat Rosenbaum Select de informatiebijeenkomst van aanstaande donderdag (14 december)
weer notuleren. Voor die avond is ingepland:
, van ons notuleerteam.
Nu zag ik nog geen bestelnummer van de gemeente Utrecht; misschien zou je eens even willen kijken of dat niet vergeten
wordt? Dank je wel alvast.
groeten,

(team verslaglegging)
Rosenbaum Select | Bemuurde Weerd OZ 31 | 3514 AP Utrecht
030
|
Lees hier de nieuwe 'Dames Rosenbaum'

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Fri, 8 Dec 2017 12:45:48 +0200
"Kassing, Ellen"
E-mailen - Oog in Al scholen.pdf
Oog in Al scholen.pdf

From:
Sent:
To:

"Dam, Ge van"
Fri, 8 Dec 2017 13:56:56 +0200
"Broekmeulen, Rachel"

Subject:

Cereol: luchtkwaliteitseisen voor scholen: besluit gevoelige bestemmingen

Hoi Rachel, Ellen en

Kassing, Ellen"

,

Hierbij het besluit gevoelige bestemmingen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025181/2015-07-01
voor provinciale wegen geldt 50m afstand tot de weg.
Ik ken de verkeerskundige status van de Joseph Haydnlaan / Lessinglaan niet
In het gebiedsteam is destijds gesteld dat de locatie bloemenstal en AZC te dicht bij de weg lagen.

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon 06

of 030

Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Servicedesk Interne bedrijven"
Fri, 8 Dec 2017 11:18:23 +0200
"Kassing, Ellen"
RE: mailbox Onderwijshuisvesting

Beste Collega,
Machtiging op een algemene mailbox gaat helaas buiten om ons heen, tegenwoordig gaat het via het
serviceportaal.
Serviceportaal is een automatisch systeem waarin wijzigingen doorgevoerd worden.
Mailbox kun je trouwens vinden onder de naam DMOMBMasterplanOnder

Als je hierbij hulp wilt hebben zou je dan telefonisch contact willen opnemen met de Servicedesk Automatisering
), die kunnen dan met je meekijken.
Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Servicedesk
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Automatisering Utrecht

Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, Servicebalie Interne Bedrijven op de 10e verdieping

Telefoon 030 - 286
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig Maandag t/m Vrijdag can 08:00 - 17:00

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: vrijdag 8 december 2017 9:31
Aan: Servicedesk Interne bedrijven
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: FW: mailbox Onderwijshuisvesting
Beste collega,
Helaas lukt het niet om mijn collega Rachel Broekmeulen toe te voegen aan de mailbox onderwijshuisvesting.
Deze staat er nl. niet tussen. Dit probleem had
ook. Zie onderstaande correspondentie.
Willen jullie dit s.v.p. regelen? Rachel moet alle rechten hebben en ook mails uit deze mailbox kunnen sturen.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: maandag 27 november 2017 14:44
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: FW: mailbox Onderwijshuisvesting
Ellen,
Zie bijgaand bericht.
Met vriendelijke groet,
managementassistent
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Vastgoed

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 - 286
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, woensdag en donderdag afwisselend

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Servicedesk Interne bedrijven
Verzonden: maandag 27 november 2017 14:36
Aan:
Onderwerp: RE: mailbox Onderwijshuisvesting
Beste
Wij hebben Ellen Kassing toegevoegd aan de onderstaande mailbox. Mocht je nog vragen hebben dan horen wij
dat graag.
Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Servicedesk

Bezoekadres Stadsplateau 1, Servicebalie Interne Bedrijven op de 10e verdieping
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur

E-mail

Van:
Verzonden: maandag 27 november 2017 14:22
Aan: Servicedesk Interne bedrijven
CC:
Kassing, Ellen
Onderwerp: mailbox Onderwijshuisvesting
Goedemiddag,
Net telefonisch contact gehad in verband met machtigen van mailbox onderwijshuisvesting. Mij is het niet gelukt
via service portaal een aanvraag in te dienen. Na meekijken van ABU is dit ook niet gelukt. Vandaar deze mail.
is onze IPA’er, maar zij is ziek
is onze IPM’er.
Graag wil ik Ellen Kassing machtigen voor de mailbox onderwijshuisvesting

Met vriendelijke groet,
,
managementassistent
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Vastgoed

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, woensdag en donderdag afwisselend

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 11 Dec 2017 17:42:41 +0200
"Kassing, Ellen"
kaarten met cirkels Oog in Al

Hallo
Ellen is ziek thuis, dus ik weet niet of zij er aan toe gekomen is om jou te mailen. De laatste kaart die je hebt
gestuurd, met 2 cirkels in Oog in Al (1 op 300 meter, en 1 op 1000 meter) zijn helemaal goed. Zou je die svp 3
keer willen uitprinten in kleur en op A1 formaat?
We hebben het donderdagmiddag nodig.
Ik hoor graag van je of dit lukt en wanneer ik het dan bij je mag ophalen.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:

"Dam, Ge van"
Mon, 11 Dec 2017 11:47:45 +0200

Subject:

Cereol: verplichtingen in MUIS

Hoi

Kassing, Ellen"

,

Naar aanleiding van een verzoek van Ellen Kassing van PMB graag je advies voor het volgende:
PMB (Ellen Kassing en Rachel Broekmeulen) werken aan een haalbarheidsonderzoek voor UVOOnderwijshuisvesting. Daarvoor is het handig dat zij opdrachten verstrekken in MUIS.
Kun jij samen met Ellen Kassing en

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon 06

of 030

Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

even doornemen hoe dit het handigst kan?

Bewonersavond donderdag 14 december
18u00 opbouwen
19u00 inloop
Beamer & scherm en onze laptop
Er komt een powerpoint.
3 statafels achterin
8 tafels + 70 stoelen
Grote tafel links voorin de zaal laten staan voor de notulist
Spiegel links in de zaal om een tekening te plakken
Luik in het midden gebruiken voor tekening
Op podium eventueel anders op tafel
Koffie & Thee & koekjes
Kosten:
Huur ruimte: € 450,- excl btw
(incl Beamer & scherm)
Op nacalculatie: koffie&thee € 1,- per kopje

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 12 Dec 2017 16:48:53 +0200
"Kassing, Ellen"
Cereol en scholen in Oog in Al
20171127 Wijkbericht uitnodiging tweede bewonersavond Cereol 14 december DEF.pdf

Hallo
We kennen elkaar niet , maar ik hoorde gisteren van
dat jij betrokken bent (geweest) bij het
onderzoeken van de mogelijkheden om extra schoollokalen toe te voegen op het Cereol terrein. Ik ben
projectleider bij het PMB en ik ben een paar weken geleden door Ge van Dam van UVO gevraagd om dit project
over te nemen.
Omdat er door de omwonenden van het Cereol erg kritisch is gereageerd op het toevoegen van 8 lokalen bij de
5 lokalen die er al zijn op het Cereol, is mijn voorstel geweest om het locatie onderzoek nog eens over te doen,
deze keer samen met de bewoners. Aanstaande donderdagavond hebben we daarvoor een bewonersavond
gepland (zie bijgevoegd wijkbericht).
Ik wist niet dat je betrokken was, anders had ik natuurlijk al eerder contact met je opgenomen.
Voor nu wil ik je in ieder geval even laten weten dat we dus een nieuw locatie onderzoek gaan doen in de buurt,
en ik zou graag een kennismakingsgesprek met je willen inplannen. Tenminste, als je inderdaad nog tijd en
belangstelling hebt voor dit project? Dat hoor ik graag van je, en ook wat tot nu toe je rol is geweest.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Tue, 12 Dec 2017 17:51:19 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
RE: Cereol en scholen in Oog in Al

Hallo Rachel,
Een kennismakingsgesprek voor Cereol en scholen in Oog in Al lijk me een goed plan. Zou je
(projectleider binnen Stadsingenieurs) ook willen uitnodigen?
Fijn dat er nu iemand van PMB betrokken is bij de verdere uitwerking van het project.
In het voortraject met Ge ben ik betrokken geweest als landschapsontwerper namens Stadsingenieurs. Ik hou
me vooral bezig met de inrichting van de openbare ruimte, maar in deze eerste fase (onderzoek) heb ik Ge
geholpen met het verzamelen van verschillende referentiebeelden van schoolpleinen in een natuurlijk omgeving
en het maken van kaarten met contouren en oppervlaktes van het schoolplein bij Cereol om te presenteren
tijdens de bewonersavond. Deze referenties en kaarten zijn uiteindelijk niet gepresteerd aan de bewoners omdat
er die avond nog te veel vraagtekens waren waar bij deze locatie.
Voor de vervolgfases (ongeachte welke locatie het gaat worden) kan Stasingenieurs een bijdragen leveren aan
onderstaande fases.
Tweede fase IPvE / FO (programma van eisen en Functioneel Ontwerp)
Derde fase VO/DO (Voorlopig en Definitief Ontwerp)
Vierde fase bestek, aanbesteding en uitvoering.
en ik vinden het fijn om op de hoogte gehouden te worden en kunnen jou tijdens onze kennismaking
vertellen over onze diensten. De samenwerking met Stedenbouw en Verkeer en waar nodig onze rol in
participatietrajecten.
Met vriendelijke groet,
Ontwerper Openbare Ruimte
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 06
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag

Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 15:49
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: Cereol en scholen in Oog in Al
Hallo
We kennen elkaar niet , maar ik hoorde gisteren van Nicole de Waart dat jij betrokken bent (geweest) bij het
onderzoeken van de mogelijkheden om extra schoollokalen toe te voegen op het Cereol terrein. Ik ben
projectleider bij het PMB en ik ben een paar weken geleden door Ge van Dam van UVO gevraagd om dit project
over te nemen.
Omdat er door de omwonenden van het Cereol erg kritisch is gereageerd op het toevoegen van 8 lokalen bij de
5 lokalen die er al zijn op het Cereol, is mijn voorstel geweest om het locatie onderzoek nog eens over te doen,
deze keer samen met de bewoners. Aanstaande donderdagavond hebben we daarvoor een bewonersavond
gepland (zie bijgevoegd wijkbericht).
Ik wist niet dat je betrokken was, anders had ik natuurlijk al eerder contact met je opgenomen.
Voor nu wil ik je in ieder geval even laten weten dat we dus een nieuw locatie onderzoek gaan doen in de buurt,
en ik zou graag een kennismakingsgesprek met je willen inplannen. Tenminste, als je inderdaad nog tijd en
belangstelling hebt voor dit project? Dat hoor ik graag van je, en ook wat tot nu toe je rol is geweest.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Rosenbaum Select"
Tue, 12 Dec 2017 14:34:01 +0200
"Kassing, Ellen"
RE: Cereolfabriek 14 december

dag Ellen,
er valt iets te schuiven - wij leveren het verslag op dinsdag de 18e. Ik zou
het fijn vinden als wij dan uiterlijk op dinsdag een bestelnummer van je
krijgen, of zoveel eerder als mogelijk natuurlijk.
groeten,

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 12:54
Aan: Rosenbaum Select
Onderwerp: RE: Cereolfabriek 14 december
Hallo
Wij zouden het fijn vinden als het dinsdag kan worden geleverd ivm vakantie
met Rachel.
Valt er iets te schuiven, denk je?
Groetjes, Ellen
________________________________________
Van: Rosenbaum Select
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 10:57
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Cereolfabriek 14 december
goedemorgen Ellen,
in principe is de levertijd van een verslag vijf werkdagen, dat zou in
jullie geval dus 21-12 zijn. Is dat te laat?
Ik hoor 't graag - natuurlijk wil ik wel kijken of er in de planning iets te
schuiven valt.
groet

[cid:image001.jpg@01CF7516.28B16B40]
(team verslaglegging)
Rosenbaum Select | Bemuurde Weerd OZ 31 | 3514 AP Utrecht
030
|
Lees hier<http://www.rosenbaum.nl/de-dames-rosenbaum/de-groeten.html> de
nieuwe 'Dames Rosenbaum'

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 09:57
Aan: 'Rosenbaum Select'
Onderwerp: RE: Cereolfabriek 14 december

Beste
Ik heb nog een aanvullende vraag: is het mogelijk dat het verslag dinsdag 18
december gereed is?
Met vriendelijke groet,

Ellen Kassing,
Projectsecretaris

Gemeente Utrecht

Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 286

E-mail

Internet www.utrecht.nl<http://www.utrecht.nl>

Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Rosenbaum Select
Verzonden: vrijdag 8 december 2017 17:10
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Cereolfabriek 14 december

goedemiddag Ellen,
zoals wij hebben afgesproken gaat Rosenbaum Select de informatiebijeenkomst
van aanstaande donderdag (14 december) weer notuleren. Voor die avond is
ingepland:
, van ons notuleerteam.
Nu zag ik nog geen bestelnummer van de gemeente Utrecht; misschien zou je
eens even willen kijken of dat niet vergeten wordt? Dank je wel alvast.
groeten,

[cid:image001.jpg@01CF7516.28B16B40]
(team verslaglegging)
Rosenbaum Select | Bemuurde Weerd OZ 31 | 3514 AP Utrecht
030
Lees hier<http://www.rosenbaum.nl/de-dames-rosenbaum/de-groeten.html> de
nieuwe 'Dames Rosenbaum'

--

From:
Sent:
To:
Subject:

Tue, 12 Dec 2017 11:57:37 +0200
"Kassing, Ellen"
RE: Cereolfabriek 14 december

goedemorgen Ellen,
in principe is de levertijd van een verslag vijf werkdagen, dat zou in jullie geval dus 21-12 zijn. Is dat te laat?
Ik hoor ’t graag – natuurlijk wil ik wel kijken of er in de planning iets te schuiven valt.
groet

(team verslaglegging)
Rosenbaum Select | Bemuurde Weerd OZ 31 | 3514 AP Utrecht
030
|
Lees hier de nieuwe 'Dames Rosenbaum'

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 09:57
Aan:
Onderwerp: RE: Cereolfabriek 14 december
Beste
Ik heb nog een aanvullende vraag: is het mogelijk dat het verslag dinsdag 18 december gereed is?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 286
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Rosenbaum Select
Verzonden: vrijdag 8 december 2017 17:10
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Cereolfabriek 14 december

goedemiddag Ellen,
zoals wij hebben afgesproken gaat Rosenbaum Select de informatiebijeenkomst van aanstaande donderdag (14 december)
weer notuleren. Voor die avond is ingepland:
, van ons notuleerteam.
Nu zag ik nog geen bestelnummer van de gemeente Utrecht; misschien zou je eens even willen kijken of dat niet vergeten
wordt? Dank je wel alvast.
groeten,

(team verslaglegging)
Rosenbaum Select | Bemuurde Weerd OZ 31 | 3514 AP Utrecht
030
|
Lees hier de nieuwe 'Dames Rosenbaum'

From:
Sent:
To:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 12 Dec 2017 14:47:56 +0200
"Kassing, Ellen"
eerste projectgroep Locatieonderzoek oog in al

Hallo Ellen,
En, ging het goed? Ik hoop het!
Zou je svp willen kijken of je een eerste projectgroepje kunt inplannen voor het locatieonderzoek. Bij voorkeur
op dinsdag 19 december in de ochtend, want dan kunnen de 2 heren van MAAR! Bouwmanagement, en als dat
niet lukt, dan graag in de eerste week van januari (na 8 januari dus)

Ge van Dam
En eventueel:

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

Tue, 12 Dec 2017 10:52:36 +0200
"Kassing, Ellen"
Bevestiging registratie Service verzoek met nummer SR39610

Registratie verzoek

Serviceportaal Utrecht

Bevestiging Registratie Service verzoek met nummer SR39610

Beste Ellen Kassing
Jouw verzoek is geregistreerd onder:

Melding:
Service verzoek nummer : SR39610
Omschrijving : Wijzigen algemene mailbox
Je kunt de voortgang van jouw aanvraag volgen via deze link.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Servicedesk
Bezoekadres Stadsplateau 1, Servicebalie Interne Bedrijven op de 10e verdieping
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur
E-mail

Deze mail is automatisch gegenereerd. Directe reacties worden niet in behandeling
genomen.

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Het Wilde Westen Tue, 12 Dec 2017 14:10:25 +0200
"Kassing, Ellen"
Re: theaterzaal
Bewonersavond donderdag 14 december.docx

Dag Ellen,
Hierbij mail ik in de bijlage de afspraken en de kosten.
Ik ben er bij de opbouw in ieder geval bij, waarschijnlijk gaat

het s avonds overnemen.

Ik hoor graag als er nog vragen zijn.
Vele groeten,

Het Wilde Westen
De Cereolfabriek
Muziek in West

Op 29 november 2017 om 15:01 schreef Kassing, Ellen
Hoi
,
Helaas lukt het mij niet om jou te bereiken.
Wil je mij z.s.m. bellen?
Groet,
Ellen
-----Oorspronkelijk bericht----Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 28 november 2017 21:36
Aan: 'Het Wilde Westen Onderwerp: RE: theaterzaal
Hallo
,
Kan je mij morgen bellen?
Groet, Ellen
________________________________________
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 27 november 2017 9:21
Aan: 'Het Wilde Westen '
Onderwerp: RE: theaterzaal
Hallo
Helaas gaat dinsdag niet lukken. Kan het ook donderdagmiddag rond een uur of 13.00?

En mocht dit niet lukken, zullen we anders even bellen met elkaar?
Met vriendelijke groet,

Ellen Kassing,
Projectsecretaris

Gemeente Utrecht

Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 286

E-mail

Internet www.utrecht.nl<http://www.utrecht.nl>

Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Het Wilde Westen Verzonden: vrijdag 24 november 2017 12:05
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Re: theaterzaal
Dag Ellen,
Dinsdag tussen de middag (13u00) zou ik tijd hebben om met jullie te kijken naar de ruimte, wat er nodig is enz.
Komt dat uit?
groetgroet,

Het Wilde Westen<http://www.hetwildewesten.nl>
De Cereolfabriek<http://www.hierkomtustraks.nl>
Muziek in West<https://www.facebook.com/pages/Muziek-in-West/541215239305862>

Op 23 november 2017 om 14:08 schreef Kassing, Ellen
Hoi
Lukt het jou om vandaag naar onderstaande mail te kijken?
Met vriendelijke groet,

Ellen Kassing,
Projectsecretaris

Gemeente Utrecht

Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

E-mail

Internet www.utrecht.nl<http://www.utrecht.nl>

Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: woensdag 22 november 2017 9:59
Aan: 'Het Wilde Westen Onderwerp: RE: theaterzaal
Hoi
Graag willen wij de zaal op donderdag 14 december definitief maken.
Komt het uit als wij volgende week een keer langs komen om de details te bespreken?
Met vriendelijke groet,

Ellen Kassing,
Projectsecretaris

Gemeente Utrecht

Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 286

<tel:030

E-mail

Internet www.utrecht.nl<http://www.utrecht.nl>

Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 20 november 2017 11:07
Aan: 'Het Wilde Westen Onderwerp: RE: theaterzaal
Fijn, dank je wel!

Met vriendelijke groet,

Ellen Kassing,
Projectsecretaris

Gemeente Utrecht

Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

E-mail

Internet www.utrecht.nl<http://www.utrecht.nl>

Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Het Wilde Westen Verzonden: maandag 20 november 2017 10:55
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Re: theaterzaal
Hoi Ellen,
De avond zet ik op optie.
grtgrt,

Het Wilde Westen<http://www.hetwildewesten.nl>
De Cereolfabriek<http://www.hierkomtustraks.nl>
Muziek in West<https://www.facebook.com/pages/Muziek-in-West/541215239305862>

Op 20 november 2017 om 08:59 schreef Kassing, Ellen
Hoi
Bedankt voor je snelle reactie!
Wil je een optie nemen voor 14 december?
Ik kom er z.s.m. op terug.
Met vriendelijke groet,

Ellen Kassing,
Projectsecretaris

Gemeente Utrecht

Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

E-mail

Internet www.utrecht.nl<http://www.utrecht.nl>

Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Het Wilde Westen [
Verzonden: woensdag 15 november 2017 15:32
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Re: theaterzaal
Dag Ellen,
Dank voor jouw mail.
We hebben donderdagavond 14 en 21 december eventueel nog ruimte Ik doe nog navraag naar de woensdag 20
december.
groet,

Het Wilde Westen<http://www.hetwildewesten.nl>
De Cereolfabriek<http://www.hierkomtustraks.nl>
Muziek in West<https://www.facebook.com/pages/Muziek-in-West/541215239305862>

Op 14 november 2017 om 09:04 schreef Kassing, Ellen
Beste
,
Gisteren hebben wij elkaar gesproken over informatieavond in december.
Wil jij mij laten weten, welke data er beschikbaar zijn in december?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,

Ellen Kassing,
Projectsecretaris

Gemeente Utrecht

Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

E-mail

Internet www.utrecht.nl<http://www.utrecht.nl>

Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:

Tue, 12 Dec 2017 15:56:25 +0200
"Broekmeulen, Rachel"

Cc:
Subject:

"Dam, Ge van"
Kassing, Ellen"
RE: SPOED: vraagje over scholen Oog in Al

Dag Rachel,
Je onderstaande vraag heb ik doorgestuurd naar

Met vriendelijke groet,
,
Adviseur Portefeuillemanangement

Gemeente Utrecht

Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 8406 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

E-mail

Internet www.utrecht.nl

Aanwezig di, do, vrij

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 14:21
Aan:
CC: Dam, Ge van; Kassing, Ellen
Onderwerp: SPOED: vraagje over scholen Oog in Al

en

, aangezien zij daar in dit geval over gaan.

Hallo

,

Ge zou dit ook al aan je gaan vragen, maar omdat het maken van nieuwe kaarten best wel even tijd kost, vraag ik het ook maar vast zelf aan je
met het verzoek of je snel kunt reageren.
De vraag:
In de Verordening staat : "Maximaal 2 dislocaties, waarvan 1 op max 300 meter van de hoofdlokatie en de ander op max 1000 meter
(hemelsbreed)".
We gaan er nu van uit dat beide scholen in Oog in Al in principe 1 dislocatie krijgen. Deze moet dan vallen binnen de 300 meter. MAAR: Het
Cereol valt ook niet binnen deze afstand, en andere locaties die in het verleden zijn onderzocht (Ravellaan, Herderplein) ook niet. Daarom wil
ik de afstand van 1000 meter ook aangeven op de kaart en met de omwonenden afspreken dat we binnen die grens van 1000 meter mogen
zoeken. Zie bijgevoegde kaartje.
De andere mogelijkheid is dat we alleen de cirkel van 300 meter aangeven en de grenzen van de wijk Oog in Al (tot aan kanaal en tot aan de
Weg vd Verenigde Naties) en dan zeggen dat de nieuwe locatie voor beide scholen echt binnen de wijk gezocht moet worden.
Zou je svp willen laten weten wat jij hier van vindt?
Alvast bedankt!
Groeten
Rachel

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Importance:

"Dam, Ge van"
Tue, 12 Dec 2017 16:47:29 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
RE: SPOED: vraagje over scholen Oog in Al
High

Hoi Rachel,
Net even met

teruggekoppeld:

Verordening:
De eerste dislocatie moet binnen 1000m
De tweede dislocatie moet binnen 300m
Dit werkt als volgt door:
KSU:
Hoofdlokatie Handelstraat
Dislocatie cereol: buiten 300m
Evt 2e dislocatie zou alleen mogen binnen 300m (maar 3 lokalen is niet gewenst als solitaire locatie)
SPO:
Hoofdlokatie fietsbrug
Dislocatie Beethovenplein: buiten 300m
Evt 2e locatie zou alleen mogen binnen 300m
Om het ingewikkeld te maken: als er geen locatie is binnen 300m, dan mag het college afwijken
Naast het aspect verordening is beleidskader van toepassing: dat kinderen in de wijk op school kunnen. Dit is het beleidskader wat het college
hanteert, en wat iedere 2-jarige ook als brief/belofte ontvangt van de wethouder. Dat betekent binnen de merwede en amsterdamrijn kanalen,
en marthen luther kinglaan en weg der verenigde naties
Daarnaast geldt natuurlijk besluit gevoelige bestemmingen
Daarnaast moet oversteken over drukke wegen worden vermeden ivm veiligheid
Ik hoop dat dit duidelijk is?

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 14:21
Aan:
CC: Dam, Ge van; Kassing, Ellen
Onderwerp: SPOED: vraagje over scholen Oog in Al
Hallo

,

Ge zou dit ook al aan je gaan vragen, maar omdat het maken van nieuwe kaarten best wel even tijd kost, vraag ik het ook maar vast zelf aan je
met het verzoek of je snel kunt reageren.
De vraag:
In de Verordening staat : "Maximaal 2 dislocaties, waarvan 1 op max 300 meter van de hoofdlokatie en de ander op max 1000 meter
(hemelsbreed)".
We gaan er nu van uit dat beide scholen in Oog in Al in principe 1 dislocatie krijgen. Deze moet dan vallen binnen de 300 meter. MAAR: Het
Cereol valt ook niet binnen deze afstand, en andere locaties die in het verleden zijn onderzocht (Ravellaan, Herderplein) ook niet. Daarom wil
ik de afstand van 1000 meter ook aangeven op de kaart en met de omwonenden afspreken dat we binnen die grens van 1000 meter mogen

zoeken. Zie bijgevoegde kaartje.
De andere mogelijkheid is dat we alleen de cirkel van 300 meter aangeven en de grenzen van de wijk Oog in Al (tot aan kanaal en tot aan de
Weg vd Verenigde Naties) en dan zeggen dat de nieuwe locatie voor beide scholen echt binnen de wijk gezocht moet worden.
Zou je svp willen laten weten wat jij hier van vindt?
Alvast bedankt!
Groeten
Rachel

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Hallo

"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 12 Dec 2017 15:20:40 +0200
"Dam, Ge van"
SPOED: vraagje over scholen Oog in Al
Oog in Al scholen.pdf

Kassing, Ellen"

,

Ge zou dit ook al aan je gaan vragen, maar omdat het maken van nieuwe kaarten best wel even tijd kost, vraag ik het ook maar vast zelf aan je
met het verzoek of je snel kunt reageren.
De vraag:
In de Verordening staat : "Maximaal 2 dislocaties, waarvan 1 op max 300 meter van de hoofdlokatie en de ander op max 1000 meter
(hemelsbreed)".
We gaan er nu van uit dat beide scholen in Oog in Al in principe 1 dislocatie krijgen. Deze moet dan vallen binnen de 300 meter. MAAR: Het
Cereol valt ook niet binnen deze afstand, en andere locaties die in het verleden zijn onderzocht (Ravellaan, Herderplein) ook niet. Daarom wil
ik de afstand van 1000 meter ook aangeven op de kaart en met de omwonenden afspreken dat we binnen die grens van 1000 meter mogen
zoeken. Zie bijgevoegde kaartje.
De andere mogelijkheid is dat we alleen de cirkel van 300 meter aangeven en de grenzen van de wijk Oog in Al (tot aan kanaal en tot aan de
Weg vd Verenigde Naties) en dan zeggen dat de nieuwe locatie voor beide scholen echt binnen de wijk gezocht moet worden.
Zou je svp willen laten weten wat jij hier van vindt?
Alvast bedankt!
Groeten
Rachel

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Wed, 13 Dec 2017 11:34:41 +0200
"Kassing, Ellen"
Re: Data in de week van 8 januari

Dag Ellen,
bedankt voor je bericht. Mogelijkheden in de agenda hebben we:
Woensdag 10 januari hele dag
Donderdag 11 januari middag
Vrijdag 12 januari hele dag
Laat deze week nog even weten welke datum/ tijdstip het wordt.

---------- Doorgestuurd bericht ---------Van: Kassing, Ellen
Datum: 12 december 2017 om 20:36
Onderwerp: Data in de week van 8 januari
Aan:

Beste

Graag wil ik de eerste projectgroep voor Cereol plannen. Helaas is 19 december niet mogelijk.

Lukt het jullie om de mogelijke data (dagdelen) in de week van 8 januari aan mij door te geven?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 286
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

-Met vriendelijke groet,

Mobiel nummer: 06 -

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de beoogd geadresseerde. Bij onjuiste verzending is gebruik, openbaarmaking, verspreiding enz. verboden. Wij verzoeken u in dat geval dit
bericht te retourneren.
is nimmer aansprakelijk voor schade die uit een elektronisch verzonden bericht of de hieraan toegevoegde bestanden kan voortvloeien.

P

Do you really need to print this email? Think green!

From:
Sent:
To:
Cc:

"Broekmeulen, Rachel"
Wed, 13 Dec 2017 17:11:00 +0200
"Kassing, Ellen"

Subject:
Attachments:

RE: presentatie voor de bewonersavond Scholen in Oog in A - svp vanmiddag meelezenl
Cereol bewonersavond 14 december v2.ppt

am, Ge van

Hallo allemaal,
Ik heb de presentatie iets aangepast op de opmerkingen van
en
(dank daarvoor). De planning blijft een lastig plaatje, maar op groot
scherm is dat al weer wat beter leesbaar en ik zal proberen het goed uit te leggen. Als we de presentatie straks op de website zetten, zal ik er
een toelichting bij schrijven.
Ik heb er nu een balkje aan toe laten voegen met de extra lokalen op de 1ste verdieping Cereol, zodat ik dat kan vertellen dat we dat zeker zien
als een mogelijkheid voor KSU, permanent, of misschien tijdelijk om een wat langere periode te overbruggen (of dat echt handig is bepalen
we pas in overleg met elkaar als het locatieonderzoek gereed is). Daarmee kunnen we duidelijk maken dat de eindsituatie niet betekent dat de
tijdelijke situatie nog jaren kan voortduren!
Verder heb ik teksten aangepast obv de opmerkingen van
, ik laat het onleesbare tabelletje staan, omdat ik aan de hand daarvan
goed kan uitleggen hoe we het onderzoek vorm geven. Dat vind ik lastiger met een rijtje criteria.

Andere opmerkingen zijn nog steeds welkom, dit is een tussenversie.
Groeten
Rachel

-----Oorspronkelijk bericht----Van:
Verzonden: woensdag 13 december 2017 15:42
Aan: Broekmeulen, Rachel
CC: Kassing, Ellen;

Dam, Ge van;

Onderwerp: Re: presentatie voor de bewonersavond Solen in Oog in A - svp vanmiddag meelezenl
Dag Rachel,
Even een snelle reactie:
- Bij sheet 2 zal ik aangeven dat de avond over punten 2 en 3 gaat. Voor 4 en 5 nemen we een afsluitend kwartier. Misschien dit aangeven in
de sheet. Nu lijken de laatste 2 onderwerpen heel prominent.
- sheet 3: is vorige keer uitgebreid besproken. Zeggen adat het een opfrissertje is
- sheet 4 en 5: de NB is een criterium = oppervlakte binnen/buiten Niet waar?
- sheet 6 is niet te lezen. Alleen aangeven dat je een matrix maakt, bijv. alleen kopjes die je in de andere sheets gebruikt invullen. Je hoeft de
tekst niet in te vullen
- sheet 7 is relatief ingewikkeld en moeilijk te lezen maar je uitleg zal het moeten doen
- sheet 14: geluidsbelasting voor de omgeving is natuurlijk het grote item (vorige keer besproken), geen hard criterium maar zou je wel als
relatief criterium kunnen toevoegen. Zal de omgeving fijn vinden om gewoon te benoemen of zit dan sheet 16?
Groet,

Op 13 dec. 2017, om 14:35 heeft Broekmeulen, Rachel
> <Cereol bewonersavond 14 december v1.ppt>

het volgende geschreven:

From:
Sent:
To:
Subject:

Wed, 13 Dec 2017 09:41:53 +0200
"Kassing, Ellen"
RE: Cereol: verplichtingen in MUIS

Hoi Ellen,
Voor UVO ben ik decentrale inkoper, de aanvragers zelf kunnen in MUIS winkelwagens aanmaken, dat is niet
mijn rol.
kan dit bijvoorbeeld uitvoeren.
Met vriendelijke groet,
Projectleider en Decentrale Inkoper
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Vastgoed

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 030-286

of 06-

E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 20:42
Aan: Dam, Ge van;
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: RE: Cereol: verplichtingen in MUIS
Urgentie: Hoog
Beste allen,
Willen jullie s.v.p. ervoor zorgen dat deze week voor het notuleerbureau en Het Wilde Westen een
verplichtingnummer wordt aangemaakt?
Het notuleerbureau heeft nl. aangegeven dat zij extra snel het verslag zullen maken (op ons verzoek), maar het
fijn vinden als het verplichtingnummer ook voor aankomende dinsdag komt.
Willen jullie mij laten weten als dit gaat lukken?
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 286
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Dam, Ge van
Verzonden: maandag 11 december 2017 10:48
Aan:
Kassing, Ellen;
Onderwerp: Cereol: verplichtingen in MUIS
Hoi
Naar aanleiding van een verzoek van Ellen Kassing van PMB graag je advies voor het volgende:
PMB (Ellen Kassing en Rachel Broekmeulen) werken aan een haalbarheidsonderzoek voor UVOOnderwijshuisvesting. Daarvoor is het handig dat zij opdrachten verstrekken in MUIS.
Kun jij samen met Ellen Kassing en

Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

even doornemen hoe dit het handigst kan?

Telefoon 06

of 030 286

Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

@utrecht.nl>
Thu, 14 Dec 2017 16:39:21 +0200
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
RE: SPOED SPOED SPOED kostenplaatsnummer

Hoi Ellen,
Zelfde als met de vorige factuur… Onder vermelding van Cereol, notuleerwerk, t.a.v.
Zonet de boekhouder gesproken, hij zet m op de goede plek.
Met vriendelijke groet,
,
Projectleider Onderwijshuisvesting
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon (030)

of (06)

E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig dinsdag, woensdag, donderdag, vijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 14 december 2017 15:34
Aan:
Onderwerp: SPOED SPOED SPOED kostenplaatsnummer
Urgentie: Hoog
Hallo
Wil jij mij met spoed het kostenplaatsnummer / WBS-element doorgeven waarop de facturen van de
informatiebijeenkomst kunnen worden geboekt?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht

Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Rosenbaum Select" <post@rosenbaum.nl>
Mon, 18 Dec 2017 15:15:42 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
Informatiebijeenkomst Cereolfabriek
Bewoners Cereolfabriek 14-12-2017.docx

;"Kassing, Ellen" <

goedemiddag Rachel,
op verzoek van Ellen Kassing (die ik voor de zekerheid c.c. stuur), gaat hierbij het verslag van de informatiebijeenkomst van
vorige week, in concept. Hopelijk kun je daarmee verder.
Wat betreft facturering heb ik met Ellen het volgende afgesproken: ik stuur een factuur met daarop de vermelding
‘Directeurswoning Cereol’, i-nummer
. Deze factuur gaat naar factuur@utrecht.nl, en in c.c. aan jou,
en Gé van Dam. Tenzij wij eerdaags een officieel bestelnummer krijgen natuurlijk, maar ik begreep van Ellen dat
daaraan wordt gewerkt en dat het verre van eenvoudig is!
Graag tot een volgende keer,
groeten,

Majne van de Merwe (team verslaglegging)
Rosenbaum Select | Bemuurde Weerd OZ 31 | 3514 AP Utrecht
030
| post@rosenbaum.nl
Lees hier de nieuwe 'Dames Rosenbaum'

From:
Sent:
To:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel" <
Mon, 18 Dec 2017 21:37:53 +0200
RE: Informatiebijeenkomst Cereolfabriek

Kassing, Ellen" <

Hallo
Dank je wel voor het zo snel toesturen van het verslag! Het ziet er goed uit.
Ik zal, net als Ellen, mijn uiterste best doen om te zorgen dat jullie tijdig worden betaald voor dit werk.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06-

E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: maandag 18 december 2017 14:16
Aan: Broekmeulen, Rachel; Kassing, Ellen
Onderwerp: Informatiebijeenkomst Cereolfabriek

goedemiddag Rachel,
op verzoek van Ellen Kassing (die ik voor de zekerheid c.c. stuur), gaat hierbij het verslag van de informatiebijeenkomst van
vorige week, in concept. Hopelijk kun je daarmee verder.
Wat betreft facturering heb ik met Ellen het volgende afgesproken: ik stuur een factuur met daarop de vermelding
‘Directeurswoning Cereol’,
. Deze factuur gaat naar factuur@utrecht.nl, en in c.c. aan jou,
en
. Tenzij wij eerdaags een officieel bestelnummer krijgen natuurlijk, maar ik begreep van Ellen dat
daaraan wordt gewerkt en dat het verre van eenvoudig is!

Graag tot een volgende keer,
groeten,

(team verslaglegging)
Rosenbaum Select | Bemuurde Weerd OZ 31 | 3514 AP Utrecht
| post@rosenbaum.nl
Lees hier de nieuwe 'Dames Rosenbaum'

From:
Sent:
To:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 19 Dec 2017 14:58:42 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
Aanmelding Klankbordgroep Lociateonderzoek scholen in Oog in Al

Beste heer, mevrouw,
Bedankt voor uw aanmelding voor de klankbordgroep locatieonderzoek.
Op dit moment zijn wij aan het nadenken hoe wij de rest van de wijk West kunnen betrekken. Zodra wij hier
meer over weten, zullen wij u informeren.
Mocht u tussentijds nog vragen hebben dan horen wij het graag. Vanaf 19 december tot en met 7 januari ben ik
afwezig, maar ben daarna weer bereikbaar.
Verder wensen wij u fijne feestdagen!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06-3

E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel" <
Mon, 5 Feb 2018 16:23:26 +0200
"Kassing, Ellen"
Re: Suggesties voor ruimte scholen in Oog in Al

Nee....

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

-------- Oorspronkelijk bericht -------Van: "Kassing, Ellen" <
>
Datum: 05-02-18 13:16 (GMT+01:00)
Aan: "Broekmeulen, Rachel" <
>
Onderwerp: FW: Suggesties voor ruimte scholen in Oog in Al
Hoi Rachel,
Heb jij de heer

nog een mail gestuurd?

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: maandag 29 januari 2018 10:27
Aan: Broekmeulen, Rachel; Kassing, Ellen; Dam, Ge van
Onderwerp: FW: Suggesties voor ruimte scholen in Oog in Al

>

Kijk aan! Groeten,

Van: Onderwijshuisvesting
Verzonden: maandag 29 januari 2018 10:04
Aan:
Onderwerp: FW: Suggesties voor ruimte scholen in Oog in Al
,
Zie bijgaand bericht.
Met vriendelijke groet,
managementassistent
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Vastgoed

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig woensdag, donderdag en maandag afwisselend

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
]
Verzonden: zondag 28 januari 2018 23:34
Aan: Onderwijshuisvesting
Onderwerp: Suggesties voor ruimte scholen in Oog in Al

Suggesties voor ruimte Dominicusschool en Jan de Witschool,
(1)Misschien kunt u de Dominicuskerk onderdeel van de St. Ludgerusparochie (zie website voor het adres ) vragen of
zij nog ruimte over hebben voor lokalen.
(2) Misschien heeft het bedrijventerrein (Kanaalweg nrs 94) gelegen achter de Shakespaerelaan nog mogelijkheden.
Succes,
Met vriendelijke groeten,

From:
"Broekmeulen, Rachel"
Sent:
Tue, 6 Feb 2018 17:34:16 +0200
To:
"Kassing, Ellen" <
Subject:
FW: afspraak locatieonderzoek schoollokalen Oog in Al
Attachments:
20171127 Wijkbericht uitnodiging tweede bewonersavond Cereol 14 december DEF.pdf, 20171207
Bewonersavond donderdag 14 december 2017 voorstel.docx, 20171207 Programma van Eisen voor locatie onderzoek 8 lokalen
Oog in Al.docx

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286 8471 / 06-33831748
E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: donderdag 7 december 2017 13:57
Aan:
'
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: afspraak locatieonderzoek schoollokalen Oog in Al
Hallo

,

Bij deze stuur ik je, zoals afgesproken, wat documenten met het verzoek om dit alvast te lezen voor ons overleg
vna aanstaande dinsdag.
Ten eerste een programma voor de bewonersavond van 14 december en het wijkbericht. Dan weet je meteen
waar en wanneer het is. Het zijn prettig zijn als jij of je collega hierbij aanwezig kunnen zijn.
En ten tweede een programma van eisen voor een nieuwe locatie (al dan niet op het cereol terrein). Het is een
heel beperkt PvE geworden, dat ik graag op 14 december wil toelichten aan de omwonenden. De precieze

inrichting is voor hen niet zo van belang. Het belangrijkste is volgens mij dat we een plek vinden die groot
genoeg is, waar ruimte is voor buitenspelen, die (redelijk) op tijd beschikbaar kan zijn en binnen een goede
afstand is van de hoofdlokatie.
We zien elkaar aanstaande dinsdag, dan kunnen we dit met elkaar doornemen. Maar als je voor die tijd al wilt
reageren, ik hoor het graag!
Groeten
Rachel

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: woensdag 6 december 2017 11:58
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Re: afspraak locatieonderzoek schoollokalen Oog in Al

Rachel,
Afspraak staat genoteerd.
Zou je ook al kunnen aangeven wanneer het informatie-overleg gepland staat.

Met Vriendelijke Groet,

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de beoogd geadresseerde. Bij onjuiste verzending is gebruik, openbaarmaking, verspreiding enz. verboden.
Wij verzoeken u in dat geval dit bericht te retourneren. Maar! bouwmanagement is nimmer aansprakelijk voor schade die uit een elektronisch verzonden bericht of de hieraan toegevoegde
bestanden kan voortvloeien.

P

Do you really need to print this email? Think green!

Op 4 december 2017 om 12:09 schreef Broekmeulen, Rachel <
Hallo

>:

Zoals zojuist telefonisch besproken, nodig ik je bij deze uit voor een overleg om de
randvoorwaarden/uitgangspunten van een locatieonderzoek voor het vinden van 8 schoollokalen in Oog in Al te
bespreken.
De bijeenkomst vindt plaats op
Dinsdag 12 december, 12.30 – 14.00 uur
Stadskantoor, 6e verdieping koffiecorner.
Aanstaande woensdag stuur ik je, ter voorbereiding, wat meer informatie over deze opdracht.
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel" <
Tue, 6 Feb 2018 17:36:26 +0200
"Kassing, Ellen" <
FW: locatieonderzoek, aanbieding Maar!

Hallo ellen,
In deze en in de vorige mail die ik je stuurde staan de afspraken die hebben geleid tot de offerte van Maar!. We
hebben op 6/12 een overleg gehad (Maar en ik) waarin ik de offerte aanvraag heb toegelicht.
Is dit voldoende zo?

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06-

E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: maandag 18 december 2017 13:42
Aan:
Onderwerp: RE: locatieonderzoek, aanbieding Maar!
Hallo
Dank voor de aanbieding. Voor ons interne systeem hebben we een bedrag nodig dat we dan kunnen reserveren
en van daaruit betalen we dan ook de facturen. Zou je daarom je offerte iets kunnen aanpassen en er een tabel
in kunnen opnemen met de uren, de kosten en de BTW? Ik denk dan zelf aan een raming van ongeveer 10
weken (tot eind maart), 12 uur per week.
Zodra ik de aangepaste offerte heb, kan ik de opdrachtverlening in gang zetten.

Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06-

E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: vrijdag 15 december 2017 15:51
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: locatieonderzoek, aanbieding Maar!

]

Beste Rachel,
Conform afspraak hierbij onze aanbieding voor de ondersteuning bij de zoektocht in Oog en
Al.
Indien je er nog vragen over hebt ben ik uiteraard bereikbaar.

Met Vriendelijke Groet,

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de beoogd geadresseerde. Bij onjuiste verzending is gebruik, openbaarmaking, verspreiding enz. verboden.
Wij verzoeken u in dat geval dit bericht te retourneren. Maar! bouwmanagement is nimmer aansprakelijk voor schade die uit een elektronisch verzonden bericht of de hieraan toegevoegde
bestanden kan voortvloeien.

P

Do you really need to print this email? Think green!

From:
Sent:
To:
Subject:

Tue, 6 Feb 2018 10:59:29 +0200
"Kassing, Ellen" <
;"Broekmeulen, Rachel" <
RE: Verslag klankbordgroep spelen - verzoek afspraak om concrete acties te bespreken

Hallo Ellen,
Ik heb 1 aanvulling op het verslag. Lees zin
“Vooral het balspel op het plein wordt als vervelend ervaren”
Ik zou van “plein” binnenterrein willen maken.
@ Rachel, zullen wij een vervolg afspraak inplannen om concrete acties te bespreken rondom speeluitbreiding in het park en
hekwerk om het schoolplein?
Met vriendelijke groet,
,
Ontwerper Openbare Ruimte
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 5 februari 2018 11:23
Aan:
Onderwerp: FW: Verslag klankbordgroep spelen
Hoi

,

Zou jij ook mee willen lezen?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 11:28
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Verslag klankbordgroep spelen
Hoi Rachel,
Hierbij het concept verslag van de klankbordgroep buiten spelen.
Graag je opmerkingen/aanvullingen.
Alvast bedankt!
Groet,
Ellen

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Wed, 7 Feb 2018 12:34:35 +0200
"Kassing, Ellen"
"Broekmeulen, Rachel"
;"
concept verslag klankbordgroep buiten spelen
Deelnemerslijst18 januari 2018.pdf, Verslag klankbordgroep spelen.docx

>

Beste allen,
Zoals afgesproken, ontvangen jullie hierbij het conceptverslag van de klankbordgroep buiten spelen van 18
januari 2018.
Tijdens het overleg is er afgesproken om de namen en mailadressen met elkaar te delen. Deze treffen jullie in de
bijlage.
Mochten jullie nog aanvullingen en/of wijzigingen op het verslag hebben, willen jullie dit uiterlijk 18 februari
2018 aan mij doorgeven?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Klankbordgroep buiten spelen
Deelnemers: donderdag 18 januari
Naam

Adres

Emailadres

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Thu, 8 Feb 2018 10:27:24 +0200
"Kassing, Ellen"
"Broekmeulen, Rachel"
>
RE: concept verslag klankbordgroep buiten spelen

Hallo Ellen,
Onderstaande zin uit het verslag mag iets meer onderbouwing wat mij betreft.
“Afgesproken wordt dat de gemeente nagaat of hier een oplossing voor is, bijvoorbeeld door het plaatsen van een hekje”.
Voor wie aanwezig was op de avond is het misschien wel duidelijk, maar ik zou graag willen lezen waar dat hek dan zou moeten
komen en met welk doel.
Met vriendelijke groet,
Ontwerper Openbare Ruimte
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: woensdag 7 februari 2018 11:35
Aan: Kassing, Ellen
CC: Broekmeulen, Rachel;
Onderwerp: concept verslag klankbordgroep buiten spelen
Beste allen,
Zoals afgesproken, ontvangen jullie hierbij het conceptverslag van de klankbordgroep buiten spelen van 18
januari 2018.
Tijdens het overleg is er afgesproken om de namen en mailadressen met elkaar te delen. Deze treffen jullie in de
bijlage.

Mochten jullie nog aanvullingen en/of wijzigingen op het verslag hebben, willen jullie dit uiterlijk 18 februari
2018 aan mij doorgeven?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Kassing, Ellen" <
Thu, 8 Feb 2018 10:40:42 +0200
"Kassing, Ellen"
"Broekmeulen, Rachel"
datum klankbordgroep locatieonderzoek extra schoollokalen

Beste heer, mevrouw,
Graag willen wij u uitnodigen voor de klankbordgroep locatieonderzoek extra schoollokalen op maandag 12
maart om 19.30 uur (locatie: Dominicusschool, Cereol).
De agenda en stukken ontvangt u uiterlijk een week van te voren.
Mocht u verhinderd zijn, dan horen wij dit graag.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 12 Feb 2018 10:41:46 +0200
"Kassing, Ellen"
afspraak Oog in Al

Goedemorgen Ellen,
Wil jij svp een afspraak inplannen met Ge van Dam,
en
en
Ik wil met hen de resultaten van het locatieonderzoek tot nu toe doornemen. Het lijkt me toch
beter om dat te doen met
en
erbij en niet alleen met
Graag zo snel mogelijk en in ieder geval voor 12 maart. Misschien kunnen
en
aanschuiven op 7 maart?

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

/ 06-

E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Hallo

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 12 Feb 2018 16:48:07 +0200
"Kassing, Ellen"

,

Volgens mij zouden we nog eens gaan kijken bij de
. En daar wilden we
En
is extern, dus die wil ik er liever niet speciaal voor naar Utrecht laten komen.

bij uitnodigen.

Dus: heb jij de gegevens van een contactpersoon, dan kan Ellen misschien iets inplannen rond een afspraak die
we toch al hebben, bv de projectgroep vna volgende week ofzo.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

/ 06

E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 12 Feb 2018 11:56:44 +0200
"Kassing, Ellen"
FW: locatieonderzoek, aanbieding Maar!

Hallo Ellen,
Hoe is het met de opdrachtbevestiging? En zometeen maar even met Ge bespreken dat ze gaan overschrijden….

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

06-

E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: vrijdag 9 februari 2018 13:27
Aan: Broekmeulen, Rachel
CC:
Onderwerp: Re: locatieonderzoek, aanbieding

Rachel,
Kan het zijn dat wij nog geen schriftelijk opdracht van je ontvangen hebben?
houdt je op de hoogte van onze gemaakte uren hier bij laatste stand van zaken.
Besteed
t/m week 4: 60,5 uren en
Week 5 en 6 besteed 36 uur.
Totaal 96,5 uren +uren
4 uur

4 uur.

Waar we ons op gaan richten is:
-volume studie, globale indeling en bouwkostenraming (op basis m2) voor

-Dominicusschool: vlekkenplan optie bouwblok tpv bestaande entreegebouw en volumestudie
-aanvullende vlekkenplan 2e Marnixschool +15 lokalen,
Gezien de vragen die er nog liggen gaan we over de 120 uur heen maar een inschatting hiervan is lastig te maken op dit moment.
Voorzichtige schatting is dat we hiermee zeker tussen de 160 en 180 uur uitkomen.
Hoe gaan we hier mee om.
Ik zou graag op korte termijn wel een factuur willen sturen.

Met Vriendelijke Groet,

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de beoogd geadresseerde. Bij onjuiste verzending is gebruik, openbaarmaking, verspreiding enz. verboden.
Wij verzoeken u in dat geval dit bericht te retourneren.
is nimmer aansprakelijk voor schade die uit een elektronisch verzonden bericht of de hieraan toegevoegde
bestanden kan voortvloeien.

P

Do you really need to print this email? Think green!

Op 19 december 2017 om 08:57 schreef
Rachel,
Dank je wel voor je positieve bericht.
Bijgevoegd mijn aangevulde offerte.
Alvast goede dagen toegewenst, we zien elkaar in de eerste week van het nieuwe jaar.

Met Vriendelijke Groet,

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de beoogd geadresseerde. Bij onjuiste verzending is gebruik, openbaarmaking, verspreiding enz. verboden.
Wij verzoeken u in dat geval dit bericht te retourneren.
is nimmer aansprakelijk voor schade die uit een elektronisch verzonden bericht of de hieraan toegevoegde
bestanden kan voortvloeien.

P

Do you really need to print this email? Think green!

Op 18 december 2017 om 13:42 schreef Broekmeulen, Rachel
Hallo

Dank voor de aanbieding. Voor ons interne systeem hebben we een bedrag nodig dat we dan kunnen
reserveren en van daaruit betalen we dan ook de facturen. Zou je daarom je offerte iets kunnen aanpassen en
er een tabel in kunnen opnemen met de uren, de kosten en de BTW? Ik denk dan zelf aan een raming van
ongeveer 10 weken (tot eind maart), 12 uur per week.
Zodra ik de aangepaste offerte heb, kan ik de opdrachtverlening in gang zetten.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

/ 06

E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: vrijdag 15 december 2017 15:51
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: locatieonderzoek, aanbieding

Beste Rachel,
Conform afspraak hierbij onze aanbieding voor de ondersteuning bij de zoektocht in Oog en
Al.
Indien je er nog vragen over hebt ben ik uiteraard bereikbaar.

Met Vriendelijke Groet,

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de beoogd geadresseerde. Bij onjuiste verzending is gebruik, openbaarmaking, verspreiding enz. verboden.
Wij verzoeken u in dat geval dit bericht te retourneren.
is nimmer aansprakelijk voor schade die uit een elektronisch verzonden bericht of de hieraan
toegevoegde bestanden kan voortvloeien.

P

Do you really need to print this email? Think green!

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Mon, 12 Feb 2018 23:46:57 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
Reactie
afwachten RE:

Beste Rachel, Er kan gebeld worden met

hij is makelaar die dit object in de verhuur heeft.

Vanaf maart werk ik vier dagen niet op de dinsdagen. Voor overige kun je gewoon vergadering in mijn agenda zetten.

Makelaardij Droste De Vries
Maliebaan 68, 3581 CV Utrecht
Openingstijden: Gesloten ⋅ Opent op di om 09:00
Tijdens Carnaval/Shrove Monday kunnen de openingstijden afwijken
Telefoon: 030
Provincie: Utrecht
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: maandag 12 februari 2018 15:48
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp:
Hallo
Volgens mij zouden we nog eens gaan kijken bij de
En daar wilden we
En
is extern, dus die wil ik er liever niet speciaal voor naar Utrecht laten komen.

ook bij uitnodigen.

Dus: heb jij de gegevens van een contactpersoon, dan kan Ellen misschien iets inplannen rond een afspraak die
we toch al hebben, bv de projectgroep vna volgende week ofzo.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

/ 06-

E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 12 Feb 2018 12:11:55 +0200
"Bekendmakingen"
"Kassing, Ellen"
stukken inzien HZ_WABO-17-29781

Hallo,
Ik zou graag de bouwtekeningen en situatietekening willen zien van HZ_WABO-17-29781. Op de site kan ik
alleen zien dat de vergunning verleend is, maar er staat verder geen informatie. Kunnen jullie dat aan mij
mailen? Als het kan in PDF.
Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

/ 06

E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 13 Feb 2018 12:57:47 +0200
RE: locatieonderzoek, aanbieding Maar!

Kassing, Ellen"

Hallo
De schriftelijke opdrachtbevestiging komt er aan, ik verwacht dat die eind deze week bij jullie is.
Wat betreft de overschrijding: goed dat je dit aangeeft. Als het echt moet, en een direct gevolg is van
opdrachten en vragen die wij stellen, dan is dat prima. Maar het gaat hard met de uren, dus het verzoek is wel
om hier zo zuinig en efficiënt mogelijk mee om te gaan.
Ik overleg even hoe we dit administratief moeten regelen, daar kom ik bij je op terug.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
senior projectmanager
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

/ 06-

E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: vrijdag 9 februari 2018 13:27
Aan: Broekmeulen, Rachel
CC:
Onderwerp: Re: locatieonderzoek, aanbieding Maar!

Rachel,
Kan het zijn dat wij nog geen schriftelijk opdracht van je ontvangen hebben?
houdt je op de hoogte van onze gemaakte uren hier bij laatste stand van zaken.
Besteed
t/m week 4: 60,5 uren en
Week 5 en 6 besteed 36 uur.
Totaal 96,5 uren +uren
4 uur

4 uur.

Waar we ons op gaan richten is:
-volume studie, globale indeling en bouwkostenraming (op basis m2) voor
-Dominicusschool: vlekkenplan optie bouwblok tpv bestaande entreegebouw en volumestudie
-aanvullende vlekkenplan 2e Marnixschool +15 lokalen,
Gezien de vragen die er nog liggen gaan we over de 120 uur heen maar een inschatting hiervan is lastig te maken op dit moment.
Voorzichtige schatting is dat we hiermee zeker tussen de 160 en 180 uur uitkomen.
Hoe gaan we hier mee om.
Ik zou graag op korte termijn wel een factuur willen sturen.

Met Vriendelijke Groet,

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de beoogd geadresseerde. Bij onjuiste verzending is gebruik, openbaarmaking, verspreiding enz. verboden.
Wij verzoeken u in dat geval dit bericht te retourneren. Maar! bouwmanagement is nimmer aansprakelijk voor schade die uit een elektronisch verzonden bericht of de hieraan toegevoegde
bestanden kan voortvloeien.

P

Do you really need to print this email? Think green!

Op 19 december 2017 om 08:57 schreef
Rachel,
Dank je wel voor je positieve bericht.
Bijgevoegd mijn aangevulde offerte.
Alvast goede dagen toegewenst, we zien elkaar in de eerste week van het nieuwe jaar.

Met Vriendelijke Groet,

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de beoogd geadresseerde. Bij onjuiste verzending is gebruik, openbaarmaking, verspreiding enz. verboden.
Wij verzoeken u in dat geval dit bericht te retourneren. Maar! bouwmanagement is nimmer aansprakelijk voor schade die uit een elektronisch verzonden bericht of de hieraan toegevoegde
bestanden kan voortvloeien.

P

Do you really need to print this email? Think green!

Op 18 december 2017 om 13:42 schreef Broekmeulen, Rachel

Hallo
Dank voor de aanbieding. Voor ons interne systeem hebben we een bedrag nodig dat we dan kunnen
reserveren en van daaruit betalen we dan ook de facturen. Zou je daarom je offerte iets kunnen aanpassen en
er een tabel in kunnen opnemen met de uren, de kosten en de BTW? Ik denk dan zelf aan een raming van
ongeveer 10 weken (tot eind maart), 12 uur per week.
Zodra ik de aangepaste offerte heb, kan ik de opdrachtverlening in gang zetten.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

/ 06

E-mail
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: vrijdag 15 december 2017 15:51
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: locatieonderzoek, aanbieding Maar!

Beste Rachel,
Conform afspraak hierbij onze aanbieding voor de ondersteuning bij de zoektocht in Oog en
Al.
Indien je er nog vragen over hebt ben ik uiteraard bereikbaar.

Met Vriendelijke Groet,

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de beoogd geadresseerde. Bij onjuiste verzending is gebruik, openbaarmaking, verspreiding enz. verboden.
Wij verzoeken u in dat geval dit bericht te retourneren. Maar! bouwmanagement is nimmer aansprakelijk voor schade die uit een elektronisch verzonden bericht of de hieraan
toegevoegde bestanden kan voortvloeien.

P

Do you really need to print this email? Think green!

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"BSO Cereol"
Tue, 13 Feb 2018 11:31:00 +0200
"Kassing, Ellen"
Reactie

afwachten RE: vragen n.a.v. verslag klankbordgroep buiten spelen

Dag Ellen,
Zoals op de avond zelf ook al benoemd hebben wij met de kinderen aanvullende afspraken gemaakt. Zij spelen
- niet aan/tegen de zijkant van het appartenmenten complex
- niet boven aan de trap richting de shakespearehof
- niet onder de balkons
Zij spelen wel met maximaal 6 kinderen rustig op het pleintje bij de bieb nadat het gevraagd is aan een pedagogisch
medewerker.
Die laatste afspraak is een uitzondering en wijkt af met de school afspraken. Omdat wij niet met een bal op het plein mogen
(opgelegd door GG&GD) is dit een alternatief. De gemeente heeft toegezegd om de mogelijkheden te onderzoeken of het plein
aan de voorkant afgezet kan worden zodat de bal niet op het fietspad terecht kan komen en onveilige situaties zoveel mogelijk
kunnen worden voorkomen.
Mochten hier nog vragen over zijn, dan hoor ik dat graag.
Vriendelijke groet,

BSO Oog in Al
E:
T: 06
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 12 februari 2018 14:56
Aan:
Onderwerp: vragen n.a.v. verslag klankbordgroep buiten spelen
Beste

en

Een bewoner heeft aanvullende vragen gesteld n.a.v. het verslag van de klankbordgroep buiten spelen.
-

Welke maatregelen hebben jullie genomen ihkv buiten spelen?
Kunnen jullie uitleggen wat de verschillen zijn in regelgeving ‘school’ en BSO, bijvoorbeeld bij het buiten
spelen?

Kunnen jullie ons helpen met de beantwoording? Dit mag kort en eventueel puntsgewijs.
Lukt het jullie om deze week deze vragen te beantwoorden?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 286
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 13 Feb 2018 16:33:57 +0200
"Kassing, Ellen"
Reactie
afwachtenCereol: beoordelen Ravellaan

Hallo Ellen,
Voor de locatie Ravellaan voor de bouw van schoollokalen heb ik eerst input nodig van
(ik heb morgen
afspraak gepland) en ten tweede een afspraak met:
- Iemand van Grondzaken (
die allereerst weet welke afspraken er al zijn over het parkeren en de
toekomstige verkoop van Gebouw 1 en ten tweede kan beoordelen in hoeverre een school op deze plek
de plannen beïnvloed.
En daarna moet ik eens praten met iemand van Verkeer, maar dat komt nog wel.
Wil jij svp een afspraak inplannen met
moeten hebben).
Dank!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
senior projectmanager
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

/ 06-

E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

en

(met de vraag aan

of we hem wel

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Hallo

"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 13 Feb 2018 16:44:25 +0200
"Kassing, Ellen"
Reactie
en Rachel regelen RE: Offerte Cereol

,

Ik zie in het automatische antwoord dat je ziek bent. Beterschap!
En sorry dat ik zo laat reageer op je offerte. Ik was er al wel mee aan de slag geweest, maar vergeten om je te
mailen…
Wat mij betreft is de urenraming en het bedrag van €
,- akkoord. Het is een uitstekende inschatting,
maar de bewoners hier zijn kritisch en dat kan er toe leiden dat we toch wat zaken extra moeten uitzoeken, of
andere aspecten moeten belichten, dat soort dingen. We rekenen dan verder af op basis van werkelijk gemaakte
uren, had ik besproken met
Ik wil graag beiden op 1 WBS nummer laten boeken. Dat gaat gebeuren door UVO want dat is onze
opdrachtgever. Wij (Ellen Kassing en ik) geven dit bedrag en de raming aan ze door en dan hoop ik dat ze zo
snel mogelijk opdracht verlenen. Ik zal je van de voortgang op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
senior projectmanager
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

/ 06

E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 13:11
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Offerte Cereol
Beste Rachel,

De vraag voor Cereol zien wij eigenlijk als 2 deelvragen:
- Schoolpleinen onderzoek, locatiestudie welke van bijgevoegde locaties (zie kaart en lijst met namen) het
beste geschikt kan zijn voor de uitbreiding van de school.
- Ideeën herinrichting schoolplein Cereol, mogelijkheden tot inpassing schoolplein op locatie Cereol
uitwerken.
Wij kunnen beide deelvragen parallel oppakken en hebben de werkzaamheden in de bijlage verder uit
gespecificeerd en de uren geraamd.
Voor de locatiestudie, zien wij de volgende afbakening:
- Programma van Eisen voor locatie onderzoek 8 lokalen Oog in Al, concept, 4 december 2017, bijlage uit
mail van 15-1-2018 (bijgevoegd)
- Enkel de in de bijlage aangegeven 6 locaties (zie lijst) worden onderzocht.
- Op basis van de locaties wordt gekeken welke het beste zou passen, gebaseerd op uitgangspunten uit het
PvE
- Bevindingen worden opgesteld in een notitie en tekening;
- 2 bewonersavonden;
Voor
-

de inpassing op locatie Cereol, zien wij de volgende afbakening:
Terrein Cereol, binnen de bijgevoegde projectgrens;
Er wordt een plankaart opgesteld met hierop de ideeën;
2 bewonersavonden;

Ik heb ze nu opgenomen in 1 raming, zodat we de uren ook op 1 wbs-element kunnen boeken. Als je het
handiger vind om ze gesplitst te hebben, kan ik dat ook doen.
Met vriendelijke groet,
,
Senior Projectleider
Gemeente Utrecht

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ, Utrecht

Telefoon +31 6
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig ma, di, wo, do

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
Tue, 13 Feb 2018 22:47:33 +0200
To:
"Broekmeulen, Rachel"
<onderwijshuisvesting@utrecht.nl>
Cc:
Subject:
Re: Uitbreiding scholen Oog in Al

Onderwijshuisvesting"
Kassing, Ellen"

Beste Rachel,
Hartelijk dank voor je mail met informatie en antwoorden. Graag laten we je weten dat we bezwaar zullen maken.
Naast het feit dat we nog geen inzicht hebben in de bouwtekeningen en situatieschets, zijn we onaangenaam verrast
over de duur van de vergunning. De genoemde 5 jaar staan in geen verhouding tot de door de gemeente genoemde
deadline van september 2020. We begrijpen de noodzaak op korte termijn echter de duur van 5 jaar duidt erop dat
we niet meer kunnen spreken over een "tijdelijke" huisvesting. We zullen dit via de aangeboden manier in gang
zetten.
Mochten we in de tussentijd inzicht kunnen krijgen in de bouwtekeningen en situatieschets dan ontvangen we deze
graag.
Tenslotte wil ik graag benadrukken dat we met de gemeente in gesprek gaan om onze zienswijze toe te lichten.
Mocht je het dus wenselijk achten om een keer af te spreken dan staan we daar zeker voor open.
Nogmaals dank voor je mail!
Met vriendelijke groet,

Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 13 februari 2018 11:12
Aan:
Onderwijshuisvesting
CC:
Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Uitbreiding scholen Oog in Al
Hallo
Wat betreft het plaatsen van de tijdelijke schoollokalen bij de hoofdlocatie van de Joh. De Wittschool: er is
hiervoor inmiddels een omgevingsvergunning is verleend aan het schoolbestuur
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-17502.html

Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van ...
zoek.officielebekendmakingen.nl
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van tijdelijke leslokalen voor de duur
van 5 jaar en het brandveilig gebruiken, Beethovenplein 2 te Utrecht, HZ_WABO-17 ...
Er staat nog een mogelijkheid open om bezwaar in te dienen.
Ik heb een mail gestuurd naar het mailadres dat op de site wordt genoemd met de vraag naar de
situatietekening en de bouwtekeningen, maar daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. Zodra ik dat heb,
stuur ik het aan je door.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
senior projectmanager
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

/ 06-

E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 20:39
Aan: Broekmeulen, Rachel; Onderwijshuisvesting
CC:
Onderwerp: Re: Uitbreiding scholen Oog in Al

Beste Rachel, of collega,
Hoewel we recent een nieuwsbrief hebben ontvangen over de status van de gewenste scholenuitbreiding in Oog in
Al, hebben we tot op heden nog geen reactie gehad op onze vragen zoals hieronder in groen gesteld. Zou u deze
willen beantwoorden dan weten we waar we aan toe zijn? Hartelijk dank wederom!
Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: maandag 8 januari 2018 14:40
Aan:
CC:
Onderwerp: Uitbreiding scholen Oog in Al

Beste Rachel,

Hartelijk dank voor de uitgebreide toelichting vanmiddag met betrekking tot de uitbreiding van schoollokalen in de
wijk Oog in Al. U vertelde me dat er in ieder geval tijdelijk twee lokalen komen op het Beethovenplein. Daarover heb
ik nog wel een vraag: kunt u aangeven waar deze lokalen komen? En is hierover al een besluit genomen?
Tevens worden mijn vrouw (in cc) en ik graag op de hoogte gehouden wie de mail over alle ontwikkelingen. Kunt u
onze beide mail adressen toevoegen?
Tenslotte lees ik op de website dat we ook nog kunnen mailen naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl. Komt dat
mailadres bij u uit of bij een andere collega van de Gemeente Utrecht? Kortom, heeft het nog zin om ook naar dat
mail adres te mailen?
Hartelijk dank voor uw reactie en nogmaals dank voor alle openheid tijdens ons telefoongesprek, erg gewaardeerd!
Met vriendelijke groet,

From:
Sent:
To:

Subject:

Wed, 14 Feb 2018 16:17:15 +0200
"Kassing, Ellen"
Dam, Ge van

>
Broekmeulen, Rachel"

RE: Quickscan locaties rapport

Beste allen,
We spraken elkaar vorige week. Hier van mijn kant nog een korte reactie op locatie Dominicusschool en 2e
Marnix. Op locatie Ravellaan kom ik nog apart terug.
Dominicus:
Aan de Schubertstraat ligt de (maximale) rooilijn in het verlengde van het nieuwe huizenblok. De afstand tot de
straat dient gelijk te blijven, zodat op termijn de bomenrij kan worden voortgezet. @
, zou jij dit kunnen
verwerken in je rekenmodellen? En wat betekent dit voor de haalbaarheid?
2e Marnix:
Bij uitbreiding moet aan de zijde van de Racinelaan stedenbouwkundig gesproken de voorgevel van het
hoofdvolume als maximale rooilijn worden aangehouden. De huidige naar voren stekende 1-laagse uitbreiding is
ruimtelijk gezien een ‘stoorzender’. Ook hier de vraag: wil je dit verwerken? Wat betekent dit voor de
haalbaarheid?

Met vriendelijke groet,
Adviseur Stedelijke Ontwikkeling
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Ruimte, Kwaliteit en Duurzaamheid

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521AZ Utrecht

Telefoon 06
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 12 februari 2018 8:15

Aan: Broekmeulen, Rachel;

Dam, Ge van;

Onderwerp: Quickscan locaties rapport
Beste allen,
Hierbij ontvangen jullie het rapport van de quickscan onderzoek van de locaties van
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 286
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

Thu, 15 Feb 2018 15:50:29 +0200
"Kassing, Ellen"
RE: informatie over BSO Cereol

Hoi Ellen,
Ik stuur je mailtje even door naar de toezichthouder die vorig jaar de inspectie heeft uitgevoerd en of haar iets
bekend is over het spelen met een bal op het plein.
Weet je dat je in het landelijk Register Kinderopvang www.landelijkregisterkinderopvang.nl alle
inspectierapporten kunt inzien van de inspcties die verricht zijn bij BSO Cereol?
Je kunt het beste zoeken op het registratienummer

Met vriendelijke groet,
Medewerker backoffice
Gemeente Utrecht
Volksgezondheid

Inspectie Kinderopvang

Postadres Postbus 16200, 3500CE Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521AZ Utrecht

Telefoon 030-286
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 15 februari 2018 14:42
Aan:
CC: Inspectie Kinderopvang VG
Onderwerp: informatie over BSO Cereol
Beste
Dat is even geleden dat we contact hebben gehad. Hoe gaat het met jou?
Ik heb een vraagje.
Wij zijn met bewoners, school en BSO in gesprek over het buiten spelen van de kinderen op het Cereol terrein.
De BSO Oog in Al bij Cereol geven aan dat de GG&GD heeft aangegeven dat zij niet met een bal mogen spelen
voor op het plein.
Graag willen wij met de GG&GD hierover overleggen.
Weet jij bij wie we moeten zijn? Of misschien kan jij ons helpen?
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"BSO Cereol"
Thu, 15 Feb 2018 14:35:50 +0200
"Kassing, Ellen"
Reactie
afwachten RE: vragen n.a.v. verslag klankbordgroep buiten spelen

Dag Ellen,
Nee dat weet ik niet. In ons rapport staat het nu ook niet benoemd omdat we ons aan de afspraak houden.
Zou je toch even bij GG&GD na moeten vragen.
Vriendelijke groet,

BSO Oog in Al
E:
T: 06
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: woensdag 14 februari 2018 09:23
Aan: BSO Cereol
CC:
Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: RE: vragen n.a.v. verslag klankbordgroep buiten spelen
Hallo
Bedankt voor je snelle reactie!
Weet jij waar wij dit advies van de GG&GD kunnen terugvinden? Komt dit uit een bepaalde regeling?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: BSO Cereol
Verzonden: dinsdag 13 februari 2018 10:31
Aan: Kassing, Ellen
CC:
Onderwerp: RE: vragen n.a.v. verslag klankbordgroep buiten spelen

Dag Ellen,
Zoals op de avond zelf ook al benoemd hebben wij met de kinderen aanvullende afspraken gemaakt. Zij spelen
- niet aan/tegen de zijkant van het appartenmenten complex
- niet boven aan de trap richting de shakespearehof
- niet onder de balkons
Zij spelen wel met maximaal 6 kinderen rustig op het pleintje bij de bieb nadat het gevraagd is aan een pedagogisch
medewerker.
Die laatste afspraak is een uitzondering en wijkt af met de school afspraken. Omdat wij niet met een bal op het plein mogen
(opgelegd door GG&GD) is dit een alternatief. De gemeente heeft toegezegd om de mogelijkheden te onderzoeken of het plein
aan de voorkant afgezet kan worden zodat de bal niet op het fietspad terecht kan komen en onveilige situaties zoveel mogelijk
kunnen worden voorkomen.
Mochten hier nog vragen over zijn, dan hoor ik dat graag.
Vriendelijke groet,

BSO Oog in Al
E:
T: 06
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 12 februari 2018 14:56
Aan:
BSO Cereol
Onderwerp: vragen n.a.v. verslag klankbordgroep buiten spelen
Beste
Een bewoner heeft aanvullende vragen gesteld n.a.v. het verslag van de klankbordgroep buiten spelen.
-

Welke maatregelen hebben jullie genomen ihkv buiten spelen?
Kunnen jullie uitleggen wat de verschillen zijn in regelgeving ‘school’ en BSO, bijvoorbeeld bij het buiten
spelen?

Kunnen jullie ons helpen met de beantwoording? Dit mag kort en eventueel puntsgewijs.
Lukt het jullie om deze week deze vragen te beantwoorden?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 286
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Thu, 15 Feb 2018 12:52:26 +0200
"Broekmeulen,
Kassing, Ellen"
FW: uitbreiding Oog in Al
Re: Uitbreiding scholen Oog in Al, RE: Uitbreiding scholen Oog in Al

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Marketing- en Communicatienetwerk

Telefoon 030 286

Fax 06

E-mail
Internet www.utrecht.nl/onderwijshuisvesting
Aanwezig maandag (ochtend), dinsdag (ochtend), donderdag en vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: woensdag 14 februari 2018 7:20
Aan:
Onderwerp: uitbreiding Oog in Al

Bijgaande berichten stonden in de mailbox van Onderwijshuisvesting.
Ik heb ze ook doorgestuurd naar

Met vriendelijke groet,
managementassistent
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Vastgoed

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 - 286
E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig woensdag, donderdag en maandag afwisselend

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

nnnrin

Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030 - 286 00 00
www.utrecht.nl

V

Gemeente Utrecht

Agenda
Bijeenkomst
Datum
Tijdstip
Plaats

Uitbreiding schoollokalen Oog in Al
maandag 1 2 maart 201 8
19:30
Johan de Witt school, Beethovenplein
2

Bijlagen
Vervolg

Agendapunten
1.

Opening en kennismaking

2.

Voorstel spelregels klankbordgroep
Doei: bespreken en vaststellen
Het voorstel is om spelregels met elkaar vast te leggen wat er van één ieder wordt verwacht in
de klankbordgroep.

3.

Locatieonderzoek
Doel: bespreken
Dit locatieonderzoek bevat de resultaten van een onderzoek door een gemeentelijke
projectgroep van de suggesties die zijn gedaan door bewoners en belangstellenden. Er is nog
niet afgestemd met de schoolbesturen, of met eigenaren, huurder of gebruikers van diverse
locatie (tenzij expliciet genoemd). Er ontbreekt daarom nog informatie, en mogelijk hebben wij
bij sommige locaties onjuiste informatie vermeld. Toch willen wij dit onvolledige rapport met u
delen, zodat wij daarover met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
Verzoek is om dit concept rapport nog niet breed te verspreiden, maar eerst te bespreken in
de (kleine) kring van de klankbordgroep. Als we een stap verder zijn, over een paar weken, zal
een versie van dit locatieonderzoek op de gemeentelijke website beschikbaar worden gesteld.

4.

Planning en vervolgafspraken
De planning wordt tijdens het overleg uitgereikt en toegelicht. Verder worden er afspraken
gemaakt over het vervolg

5.

Rondvraag en sluiting

Spelregels Klankbordgroep
Doel klankbord
Adviseren aan de gemeentelijke projectgroep over het locatie onderzoek en de voorgestelde
locaties voor de benodigde extra schoollokalen in de Wijk West
Inbreng gebiedskennis, verschillende belangen en extra creativiteit in het project.
Verbinding en inbreng van diverse stakeholders.
Organisatie en samenstelling
-

De organisatie van de Klankbordgroep is in handen van de gemeentelijke projectmanager. Zij
stelt, in overleg met de leden, de agenda op en zorgt dat stukken worden verspreid, een
verslag wordt gemaakt en een vergaderzaal is geregeld.

-

Voorstellen voor nieuwe leden worden via de projectmanager eerst voorgelegd aan de
klankbordgroep. Leden van de Klankbordgroep kunnen niet zonder instemming van de andere
leden zich laten vervangen of extra leden aanbrengen.

-

De klankbordgroep is samengesteld uit:
ouders van schoolgaande kinderen,
leden van de Medezeggenschapsraad van de twee betrokken scholen,
vertegenwoordigers van de schoolbesturen en
bewoners van de subwijk Oog in Al (daar ligt het zwaartepunt van het locatie
onderzoek)

-

Leden van het klankbord committeren zich aan de opgestelde spelregels

-

De klankbordgroep blijft klein in aantal leden (max. 20), met als doel slagvaardig te werken.

-

Andere belangstellenden worden via de website op de hoogte gehouden. Ook staat het de
leden vrij om informatie met anderen te delen, mits dat niet indruist tegen afspraken die in de
Klankbordgroep gemaakt zijn.

Werkwijze
Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De leden denken positief kritisch en
oplossingsgericht mee.
We zijn open en transparant, wat betekent:
♦
♦

Verwachtingen zijn helder uitgesproken
Heldere communicatie vanuit het projectteam over de stand van zaken m.b.t.
voortgang, ontwerp en onderzoeken

Iedereen moet vrij kunnen praten en de mogelijkheid hebben het niet eens te zijn met elkaar
Leden van de klankbordgroep kunnen alleen op persoonlijke titel met de media
communiceren, tenzij er hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt in de Klankbordgroep.
In het advies streeft de klankbordgroep naar consensus, al is dit geen doel op zich.
Praktische zaken
-

De omgevingsmanager regelt per vergadering een geschikte locatie

-

De stukken worden tijdig verstrekt

-

De beschikbare stukken voor het klankbord worden als vertrouwelijk behandeld, tenzij anders
aangegeven

-

Deelname aan het klankbord gebeurt op vrijwillige basis, wat inhoudt dat hier geen vergoeding
tegenover staat

Planning
De overleggen hebben voldoende tussentijd om de leden in staat te stellen stukken te lezen en te
beoordelen
Uitgegaan wordt van 2 tot 3 bijeenkomsten in totaal

