From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

@utrecht.nl>
Tue, 10 Oct 2017 08:51:34 +0100
"Dam, Ge van"
@utrecht.nl>
"
@utrecht.nl>
RE: Cereol: wijkraad aangehaakt?

Dag Gé,
De wijkraad is nog niet eerder geïnformeerd over de plannen voor onderwijshuisvesting bij Cereol.
De wijkraad kan de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over alle onderwerpen die de gemeente
aangaan.
Ik verwacht eigenlijk niet dat de wijkraad zich op dit onderwerp zal storten.
Het gebeurt wel eens dat bewoners zich ergens druk over maken en dan de wijkraad vragen om steun. Pas dan
gaat de wijkraad zich afvragen wat zij er van vinden en wat zij er aan kunnen doen. Ik verwacht niet dat dit in
dit geval zal gebeuren.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Wijken

Wijkbureau West

Postadres Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030E-mail
@utrecht.nl
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 9 oktober 2017 21:29
Aan:
Onderwerp: RE: Cereol: wijkraad aangehaakt?
Hoi
Ik heb het wijkbericht gestuurd naar de secretaris van de Wijkraad.
Zijn zij eerder geinformeerd over de plannen voor onderwijshuisvesting bij Cereol?

Wat is de rol / verantwoordelijkheid van de wijkraad?
Gaan zij vragen stellen of eerdere standpunten herhalen a.s. donderdag? Wat verwacht je van hen aanstaande
donderdag?

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
Van:
Verzonden: maandag 9 oktober 2017 14:05
Aan: Dam, Ge van
Onderwerp: RE: Cereol: wijkraad aangehaakt?
Dag Gé,
Misschien kun je het wijkbericht dat is verspreid ook sturen aan de secretaris van de wijkraad,
@gmail.com Verder actie lijkt me niet nodig.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Wijken

Wijkbureau West

Postadres Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030E-mail
@utrecht.nl
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 9 oktober 2017 13:39
Aan:
Onderwerp: Cereol: wijkraad aangehaakt?
Hoi
Ter voorbereiding op de bewonersavond van a.s. donderdag: is het nodig dat de wijkraad geïnformeerd /
betrokken is over de plannen?
Zo ja, zijn zij daarover geïnformeerd?

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:

"Dam, Ge van" <
@utrecht.nl>
Fri, 3 Nov 2017 15:37:53 +0100

Cc:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Cereol: vervolg met de bewoners

@utrecht.nl>;"Kassing, Ellen"

@utrecht.nl>

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 06

of 030

Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Dam, Ge van"
@utrecht.nl>
Mon, 6 Nov 2017 13:08:30 +0100
"
@utrecht.nl>;"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>;"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
"
"
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>
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 06

of 030

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.

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 06

of 030

Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

Beste heer

"Kassing, Ellen"
Thu, 9 Nov 2017 10:59:00 +0200
FW: Cereol: vervolg met de bewoners

@ksu-utrecht.nl>

,

Helaas kunnen wij u niet telefonisch bereiken, daarom probeer ik het per email.
Graag willen Rachel Broekmeulen en ik een afspraak met u plannen.
Kunt u mij hierover terugbellen?
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

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,

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:
Cc:
Subject:

Hoi

"Kassing, Ellen"
Tue, 14 Nov 2017 09:58:08 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
informatieavond en verslag Cereol

@utrecht
@utrecht.nl>

@utrecht.nl>

en

Rachel en ik zijn vooral bezig met het voeren van gesprekken (intern en extern) en mails aan het beantwoorden.
Wij hebben nog geen omwonenden gesproken. Dit willen wij graag doen tijdens een tweede bewonersavond in
december. Wij willen dit graag met jullie voorbereiden. Ik stuur je hiervoor zo een uitnodiging via Outlook.
Hebben jullie suggesties waar deze bijeenkomst kan plaatsvinden?
Begin volgende week willen wij een mail sturen naar de mensen, die zich hebben aangemeld voor informatie.
Hierbij willen wij ons voorstellen en de bewonersavond aankondigen, ook willen wij het aangepaste verslag van
de bewonersavond sturen. Moeten wij dit verslag ook op de website zetten?
@
wij zijn niet bij deze avond in oktober geweest. Wil jij de aanpassingen verwerken in het verslag en wil
je meelezen op onze mail aan de bewoners?
Hieronder de reacties op het verslag die wij hebben gezien, maar ik weet niet of er nog meer is:

1.slechts enkele omwonenden (ipv de omwonenden) vonden het betrekken van het park, als speelruimte voor de kinderen, een
goede oplossing.
2. In het verslag worden enkele uitspraken van de directeur van de Dominicusschool genoemd. De uitspraken waren echter van
de directeur van de Jan de Wittschool
3. In het verslag van de avond mis ik de uitspraken van
,
. Hij vertelde dat zijn
4. De voorzitter heeft toegezegd dat er nog een tweede bewonersavond komt. In het verslag staat vermeld dat hij het oprichten
van klankbordgroepen geen goed idee vind.
-Bij aanwezigen staat niet vermeld dat ook een medewerker (de heer
?) van de firma Boei aanwezig is.
(Tijdens de discussies heeft de heer
diverse malen getracht in te breken bij de gespreksleider om de opzet en agenda
van de avond te veranderen! Dus zeer aanwezig.)
-Kop ‘vragen, reacties en discussie, 8e alinea, 2e zin', staat “volgens de Directeur Dominicusschool”. Moet zijn “Directeur Johan
de Witschool”.
-Aan het slot van het verslag staat niet vermeld dat de eindconclusie van de gespreksleider is, dat hij helaas de avond moet
afsluiten wegens het late tijdstip en dat er besloten wordt dat er een 2e - identieke - vervolgavond georganiseerd gaat worden
om de punten die nog zijn blijven liggen verder te bespreken.
Onderstaand vast enkele punten ‘naar aanleiding van het verslag’, omdat nu niet duidelijk is wanneer dit verslag verder
besproken gaat worden.
-Gezegd werd dat het gebouw in 2016 vrij kwam. Reeds in 2015 werd door woordvoerders van de gemeente aangegeven dat het
pand ‘reeds verkocht was’ en niet voor derden beschikbaar zou zijn!
-gezien de verkeersveiligheid wordt gesproken over een ‘buurtschool’ en dat terwijl er kinderen uit Lombok, zelfs Nieuw
Engeland, naar de scholen in Oog in Al komen. Graag inzicht in de huidige samenstelling voor beide scholen.
Mochten jullie nog aanvullingen en/of suggesties hebben dan horen wij het graag.
Groet,
Ellen

From:
Sent:
To:
Cc:
<
Subject:

"
"
Tue, 14 Nov 2017 09:34:30 +0200
@hotmail.com>;"
@ziggo.nl'"
@ziggo.nl>;"
@gmail.com'" <
@gmail.com>;"
@xs4all.nl'"
@xs4all.nl>
@utrecht.
"
@utrecht.nl>
RE: E-mail adressen Wijkspreekuur West

Beste heren
Via
Hooijdonk.

en
hebben wij uw mailgegevens ontvangen n.a.v. jullie gesprek met wethouder Van

Mijn collega

en ik zijn ongeveer twee weken geleden door
bij de gemeente) gevraagd om een oplossing te zoeken voor het
ruimtegebrek van de St. Dominicusschool en de Johan de Witschool in Oog in Al. Wij zijn ons nu aan het
oriënteren en aan het inlezen. Maar wij willen graag op korte termijn kennis maken met de
omwonenden/bewoners van het Cereolterrein. U krijgt daarvoor over enige weken van ons een uitnodiging voor
een tweede bewonersavond. Daar moeten we ook maar even met elkaar bespreken of het handig is om een
klankbordgroep samen te stellen en hoe we dat proces gaan vormgeven.
Ik hoop u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze
mail, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
@hotmail.com]
Verzonden: woensdag 1 november 2017 21:22
Aan:

CC:
@ziggo.nl;
@gmail.com;
Onderwerp: Re: E-mail adressen Wijkspreekuur West

Beste heer

@xs4all.nl

,

Naar aanleiding van ons onderhoud vanavond met de wethouder betreffende de uitbreiding van de school in de
Cereol fabriek en de directie vila, doe ik u hierbij de e-mail adressen toekomen.
@ziggo.nl
@gmail.com
@xs4all.nl
@hotmail.com
We zien graag uw reactie tegemoet voor een vervolg met de projectleider.
Met vriendelijke groet,

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 21 Nov 2017 17:30:26 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
RE: planning wijkbericht

@utrecht.nl>

Goed plan, helemaal niet over aantal nagedacht…..
Wijkbericht 6 december verspreiden? Dan ga ik het alvast regelen?
Dominicus kerk is bezet. Van

hoor ik morgen of zij iets beschikbaar

hebben.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 21 november 2017 16:05
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: planning wijkbericht
Laten drukken??? Het zijn maximaal 150 adressen.
Kunnen we niet ontzettend veel tijd besparen door dat gewoon te printen?
Ik vind nl aanstaande vrijdag het wijkbericht volledig definitief hebben nogal wat.

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 21 november 2017 8:48
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: planning wijkbericht
Hoi Rachel,
Ik heb even een planning gemaakt voor de verspreiding wijkbericht t.w.
23 november mail met aankondiging datum
24 november wijkbericht definitief (locatie wordt deze week definitief gemaakt)
27 november wijkbericht laten drukken
6/7 december verspreiding (afhankelijk wanneer wijkbericht klaar is)
Ben je het hiermee eens? Dan kan ik e.e.a. alvast voorbereiden.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 22 Nov 2017 11:49:22 +0200
"Broekmeulen, Rachel" <r.broekmeulen@utrecht.nl>
alvast ter info

Ik ben al begonnen met een draaiboek (vooral nu met voorbereidingen). Deze staat op de W-schijf onder
informatieavonden.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Actielijst Cereol

1.
2.
3.
4
5
6.
7.
8.

Van

krijgen: plattegrond/DO-tekening, het PvE krijgen van de 5 lokalen in de Directievilla (opgevraagd)

Huur lokalen BOEi: contact opnemen
: contactgegevens pand achter bloemenstal (opgevraagd)
Financien: waar kan een verplichtingnummer etc. worden aangevraagd.
Geluid: berekening
Mail naar
over inzet
locatieonderzoek
Voorbereiding informatieavond met
en
(mail is gestuurd) /

van de BSO bellen over haar rol informatieavond

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 030E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl/west
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 030E-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag
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Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Bcc:

"Kassing, Ellen"
Mon, 27 Nov 2017 16:56:00 +0200
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>

Subject:

bewonersavond plannen extra schoollokalen

Geachte heer, mevrouw,
U bent op 12 oktober aanwezig geweest bij de bewonersavond over de plannen voor 8 extra schoollokalen op
het Cereolterrein en/of u heeft naar aanleiding daarvan een keer contact met ons opgenomen.
Wij nodigen u van harte uit voor een vervolgavond over dit onderwerp.
Wanneer: donderdagavond 14 december
Hoe laat: start 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur)
Waar: Cereolfabriek, Theaterzaal
Er wordt eind deze week bij u in de buurt ook een wijkbericht verspreid met de uitnodiging voor deze avond.
Nieuw locatieonderzoek
Tijdens de eerste bijeenkomst heeft u te kennen gegeven dat u de uitbreiding van de schoolvoorziening op het
Cereolterrein van vijf naar dertien lokalen te veel vindt. U maakt zich vooral zorgen over het (intensieve)
gebruik van de buitenruimte. De signalen die u tijdens de bewonersavond heeft geuit, hebben wij gehoord.
Tijdens de bijeenkomst heeft u de gemeente gevraagd of er in Oog in Al geen andere locaties zijn waar ruimte is
voor (een deel) van) de klaslokalen. Dit heeft ons doen besluiten het locatieonderzoek nogmaals te doen.
Ditmaal samen met u.
Graag maken we hiervoor samen met u een plan van aanpak. Tijdens de bewonersavond op 14 december gaan
we in gesprek over:
•
Welke mogelijke locaties er in Oog in Al zijn voor de benodigde lokalen en hoe we die opties het beste,
samen met u, kunnen onderzoeken.
•
Het gebruik van de huidige speelruimte.
•
Mogelijke tussenoplossingen voor het acute ruimtegebrek van de scholen.
Meer informatie

Voor meer informatie over de uitbreiding van het aantal schoollokalen in Oog in Al en over de bewonersavond,
kunt u contact opnemen met Rachel Broekmeulen, projectleider van de gemeente, via
onderwijshuisvesting@utrecht.nl of via het verkorte telefoonnummer 14 030.
Het verslag van de vorige bewonersavond en de informatie over de komende bewonersavond kunt u vinden op
www.utrecht.nl/scholeninooginal
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen en Ellen Kassing
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
Mon, 27 Nov 2017 15:56:00 +0100
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
bewonersavond plannen extra schoollokalen

Geachte heer, mevrouw,
U bent op 12 oktober aanwezig geweest bij de bewonersavond over de plannen voor 8 extra schoollokalen op
het Cereolterrein en/of u heeft naar aanleiding daarvan een keer contact met ons opgenomen.
Wij nodigen u van harte uit voor een vervolgavond over dit onderwerp.
Wanneer: donderdagavond 14 december
Hoe laat: start 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur)
Waar: Cereolfabriek, Theaterzaal
Er wordt eind deze week bij u in de buurt ook een wijkbericht verspreid met de uitnodiging voor deze avond.
Nieuw locatieonderzoek
Tijdens de eerste bijeenkomst heeft u te kennen gegeven dat u de uitbreiding van de schoolvoorziening op het
Cereolterrein van vijf naar dertien lokalen te veel vindt. U maakt zich vooral zorgen over het (intensieve)
gebruik van de buitenruimte. De signalen die u tijdens de bewonersavond heeft geuit, hebben wij gehoord.
Tijdens de bijeenkomst heeft u de gemeente gevraagd of er in Oog in Al geen andere locaties zijn waar ruimte is
voor (een deel) van) de klaslokalen. Dit heeft ons doen besluiten het locatieonderzoek nogmaals te doen.
Ditmaal samen met u.
Graag maken we hiervoor samen met u een plan van aanpak. Tijdens de bewonersavond op 14 december gaan
we in gesprek over:
•
Welke mogelijke locaties er in Oog in Al zijn voor de benodigde lokalen en hoe we die opties het beste,
samen met u, kunnen onderzoeken.
•
Het gebruik van de huidige speelruimte.
•
Mogelijke tussenoplossingen voor het acute ruimtegebrek van de scholen.
Meer informatie
Voor meer informatie over de uitbreiding van het aantal schoollokalen in Oog in Al en over de bewonersavond,
kunt u contact opnemen met Rachel Broekmeulen, projectleider van de gemeente, via
onderwijshuisvesting@utrecht.nl of via het verkorte telefoonnummer 14 030.
Het verslag van de vorige bewonersavond en de informatie over de komende bewonersavond kunt u vinden op
www.utrecht.nl/scholeninooginal
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen en Ellen Kassing
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Telefoon 030

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Mon, 27 Nov 2017 15:20:50 +0200
"
@utrecht.nl>
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 030
E-mail
@utrecht.nl
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"
Mon, 27 Nov 2017 13:55:39 +0200

@utrecht.nl>
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>
Reactie op mailbericht naar omwonenden
Document1.docx

Hoi
In de bijlage mijn reactie op de mail naar de bewoners.
Lukt het jou om hier vandaag nog naar te kijken?
Groetjes,
Ellen

Marketing- en Communicatienetwerk

Telefoon 030

Fax 06

E-mai
@utrecht.nl
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: maandag 27 november 2017 11:23
Aan:
Onderwerp: RE: nieuwe tekst op www.utrecht.nl/cereol en nieuwe URL
Hoi
de Wijzigingen zijn doorgevoerd met uitzondering van hoofdletters en punten bij de opsomming. Het
betreft geen volledige en zelfstandige zinnen en dan worden geen hoofdletters en punten gebruikt.
Groet,

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Publiekszaken

Bezoekadres Stadsplateau 1, 10e etage noordtoren

Telefoon 030
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m vrijdag 06.30 - 12.30

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: maandag 27 november 2017 11:18
Aan:
Onderwerp: RE: nieuwe tekst op www.utrecht.nl/cereol en nieuwe URL
Oh, ik zie deze mail nu pas. In de tekst heb ik nog een paar kleine wijzigingen aangebracht. Hierna is hij volgens
mij prima. Ik heb nog geen contact gehad met het wijkbureau, maar weet zeker dat hij daar op de wijksite moet
komen.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Marketing- en Communicatienetwerk

Telefoon 030

Fax 06

E-mail
@utrecht.nl
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: maandag 27 november 2017 9:36
Aan:
Onderwerp: RE: nieuwe tekst op www.utrecht.nl/cereol en nieuwe URL
Hoi
niet alle zinnen liepen even vlot en ik heb de belangrijkste info eerst gezet. Kun je je in onderstaande
vinden? Heb je ook contact met het wijkbureau West gehad of een aankondiging op de wijksite moet komen?
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
Het is mogelijk om de 8 benodigde lokalen te realiseren op het Cereolterrein. Er kunnen 5 leslokalen in de
voormalige Directievilla en 3 lokalen op de eerste verdieping van de Cereolfabriek. De vraag van de bewoners is
of er in Oog in Al geen andere locaties zijn voor (een deel) van de klaslokalen. Dit is waarom we het
locatieonderzoek nogmaals willen doen 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 (link)
Hoor graag je reactie
Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Publiekszaken

Bezoekadres Stadsplateau 1, 10e etage noordtoren

Telefoon 030
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m vrijdag 06.30 - 12.30

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Website
Verzonden: maandag 27 november 2017 8:52
Aan:
Onderwerp: FW: nieuwe tekst op www.utrecht.nl/cereol en nieuwe URL

Van:
Verzonden: vrijdag 24 november 2017 13:24
Aan: Website
Onderwerp: nieuwe tekst op www.utrecht.nl/cereol en nieuwe URL
Beste collega’s,
Het is een lang verhaal, dus ik hou het kort 
Kunnen jullie www.utrecht.nl/cereol laten doorverwijzen naar www.utrecht.nl/scholeninooginal en die laatste
URL/pagine maken? En op die pagina de onderstaande tekst plaatsen?

Basisscholen in Oog in Al

Het aantal leerlingen in de wijk Oog in Al groeit. De Basisscholen St. Dominicusschool en de Johan de Wittschool
moeten daarom uitbreiden met acht schoollokalen.
Bewonersavond 14 december 2017

Er bestaat de mogelijkheid om de acht benodigde lokalen te realiseren op het Cereolterrein: vijf leslokalen in de

voormalige Directievilla en drie lokalen op de eerste verdieping van de Cereolfabriek. Bewoners hebben de gemeente
gevraagd of er in Oog in Al geen andere locaties voor (een deel) van de klaslokalen. Dit heeft ons doen besluiten het
locatieonderzoek nogmaals te doen. Samen met de bewoners. Tijdens de bewonersavond op 14 december gaan we
in gesprek over:





Mogelijke locaties in Oog in Al zijn voor de acht 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.

Graag nodigen wij u uit voor een bewonersavond over de plannen voor 8 extra schoollokalen in Oog in Al:
-

Donderdagavond 14 december;

-

Start bijeenkomst om 19.30 uur;

-

Zaal open om 19.00 uur;

In de Theaterzaal van de Cereolfabriek.

De bewonersavond op 14 december is een vervolg op de bijeenkomst van 12 oktober jl. Lees het verslag van de

bijeenkomst hier. <linken naar bijgesloten verslag>

Meer informatie

Wilt u meer weten over de uitbreiding van het aantal schoollokalen in Oog in Al? Of wilt u meer weten 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,

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Marketing- en Communicatienetwerk

Telefoon 030

Fax 06

E-mail
@utrecht.nl
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:
Cc:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 28 Nov 2017 10:44:44 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>
RE: bewonersavond plannen extra schoollokalen

Beste mevrouw

,

Bedankt voor uw mailbericht.
Wij maken alleen gebruik van een lijst met geïnteresseerden over dit onderwerp en registreren verder geen
andere gegevens.
Jammer, dat u waarschijnlijk niet op 14 december aanwezig kan zijn. Wij zijn erg benieuwd naar uw ideeën.
Tijdens de bijeenkomst van 14 december kunnen mensen zich ook aanmelden voor een klankbordgroep die zich
gaat bezig houden met het buiten spelen. Heeft u interesse om deel te nemen aan deze klankbordgroep?
Mocht u nog andere 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 030
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
]
Verzonden: maandag 27 november 2017 20:38
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Re: bewonersavond plannen extra schoollokalen
Urgentie: Laag

Geachte mevrouw

Hartelijk dank voor uw bericht. Ik heb inderdaad een keer informatie opgevraagd mbt de uitbreiding van de
schoollokalen. Echter ben ik geenszins negatief of maak ik me zorgen, in tegendeel; ik zou een uitbreiding bij de
cereol van harte ondersteunen, het lijkt me een hele goede locatie voor uitbreiding naast de bestaande schoollokalen bij
de cereol.
Ik weet niet in hoeverre u dit registreert, maar mocht er een lijst zijn met mensen zijn die zich zorgen maakt en ik kom
daarop voor dan zou ik daar graag vanaf gehaald willen worden.
Helaas kan ik de 14e waarschijnlijk niet bij de bijeenkomst zijn. Ik had specifiek ideeen mbt de buitenruimte en deze
heb ik inmiddels met
gedeeld. Mocht het nodig zijn dan zal hij dit vast inbrengen tijdens de bijeenkomst.
Hartelijke groet,
Op 27 nov. 2017, om 15:56 heeft Kassing, Ellen

@utrecht.nl> het volgende geschreven:

Geachte heer, mevrouw,
U bent op 12 oktober aanwezig geweest bij de bewonersavond over de plannen voor 8 extra schoollokalen op
het Cereolterrein en/of u heeft naar aanleiding daarvan een keer contact met ons opgenomen.
Wij nodigen u van harte uit voor een vervolgavond over dit onderwerp.
Wanneer: donderdagavond 14 december
Hoe laat: start 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur)
Waar: Cereolfabriek, Theaterzaal
Er wordt eind deze week bij u in de buurt ook een wijkbericht verspreid met de uitnodiging voor deze avond.
Nieuw locatieonderzoek
Tijdens de eerste bijeenkomst heeft u te kennen gegeven dat u de uitbreiding van de schoolvoorziening op het
Cereolterrein van vijf naar dertien lokalen te veel vindt. U maakt zich vooral zorgen over het (intensieve)
gebruik van de buitenruimte. De signalen die u tijdens de bewonersavond heeft geuit, hebben wij gehoord.
Tijdens de bijeenkomst heeft u de gemeente gevraagd of er in Oog in Al geen andere locaties zijn waar ruimte is
voor (een deel) van) de klaslokalen. Dit heeft ons doen besluiten het locatieonderzoek nogmaals te doen.
Ditmaal samen met u.
Graag maken we hiervoor samen met u een plan van aanpak. Tijdens de bewonersavond op 14 december gaan
we in gesprek over:
•
Welke mogelijke locaties er in Oog in Al zijn voor de benodigde lokalen en hoe we die opties het beste,
samen met u, kunnen onderzoeken.
•
Het gebruik van de huidige speelruimte.
•
Mogelijke tussenoplossingen voor het acute ruimtegebrek van de scholen.
Meer informatie
Voor meer informatie over de uitbreiding van het aantal schoollokalen in Oog in Al en over de bewonersavond,
kunt u contact opnemen met Rachel Broekmeulen, projectleider van de gemeente,
via onderwijshuisvesting@utrecht.nl of via het verkorte telefoonnummer 14 030.
Het verslag van de vorige bewonersavond en de informatie over de komende bewonersavond kunt u vinden
op www.utrecht.nl/scholeninooginal
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen en Ellen Kassing
Gemeente Utrecht

Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 29 Nov 2017 11:35:43 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
FW: Cereol - geluid huidige situatie

@utrecht.nl>

Hoi Rachel,
Zie onderstaande vraag.
Ik heb zelf geen idee. Heb jij een idee? Of moeten we dit aan

voorleggen?

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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: vrijdag 24 november 2017 10:11
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: 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 030E-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl/geluid
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
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 030
E-mail
@utrecht.nl
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 030E-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl/geluid

Aanwezig maandag-vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 29 Nov 2017 10:11:06 +0200
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
FW: doorgestuurd naar
18/10 Bewonersavond ontwikkelingen terrein Cereolfabriek

-----Oorspronkelijk bericht----Van
@gmail.com]
Verzonden: donderdag 12 oktober 2017 20:09
Aan: Onderwijshuisvesting
Onderwerp: doorgestuurd naar
18/10 Bewonersavond ontwikkelingen terrein Cereolfabriek
Beste heer/mevrouw,
Helaas kon ik vanavond toch niet aanwezig zijn op de bewonersavond. Aangezien ik wel graag op de hoogte gehouden stuur ik deze mail. Zou
u mij van informatie kunnen voorzien zodat ik evt nog kan reageren?
Met vriendelijke groet,

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 29 Nov 2017 10:21:24 +0200
"Broekmeulen, Rachel" <
mailbox en overleg morgen

@utrecht.nl>

Hoi Rachel,
Ik heb inmiddels toegang tot de mailbox onderwijshuisvesting. Ik heb daar toch nog wat aanmeldingen voor de
klankbordgroep uitgehaald en mails van mensen die op de hoogte willen blijven, maar nog niet in ons
excellbestand stonden. Deze mensen heb ik alsnog onze mail gestuurd. We moeten er denk ik rekening mee
houden, dat wij niet alle mails in ons bezit hebben en daar opmerkingen over krijgen. Ik zal de lijst op 14
december meenemen en dit ter plekke dan bijwerken.
Iets anders…..moet ik morgen bij het overleg over het programma van eisen aanwezig 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 030
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Thu, 30 Nov 2017 10:38:26 +0200
"'Het Wilde Westen @hetwildewesten.nl>
RE: Automatisch antwoord: theaterzaal
20171127 Wijkbericht uitnodiging tweede bewonersavond Cereol 14 december DEF.pdf

Hoi
Bedankt voor je bericht! Kan jij ook dinsdag om 12.30 uur?
Hierbij alvast mijn vragen op de mail:
- Wij verwachten rond de 50 personen. Is het mogelijk om kleine tafeltjes met stoelen er om heen neer te
zetten en past dit? Wij willen de tribune niet gebruiken.
- Wij willen graag koffie/thee/water en een koffie. Regelen jullie dit?
- Kunnen jullie ook een beamer, scherm en laptop neerzetten? Is hiervoor ondersteuning tijdens deze
avond?
- Wij hebben een apart tafeltje en stoel nodig voor de notulist.
- Wij hebben een aparte tafel nodig om formulieren neer te leggen.
- Kunnen jullie een offerte sturen?
Is dit handig om dit dinsdag te bespreken?
Hierbij alvast her wijkbericht ter informatie.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Het Wilde Westen Verzonden: donderdag 30 november 2017 9:29
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Re: Automatisch antwoord: theaterzaal

@hetwildewesten.nl]

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,

@utrecht.nl>:

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 (030-2864944)
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
Thu, 30 Nov 2017 09:47:35 +0100
"
@utrecht.nl>;"Dam, Ge van"

@utrecht

"Broekmeulen, Rachel" <
@utrecht.nl>
Wijkbericht informatieavond Cereol 14 december
20171127 Wijkbericht uitnodiging tweede bewonersavond Cereol 14 december DEF.pdf

Hallo collega’s,
Het wijkbericht wordt vandaag verspreid. Wij sturen deze ook ter informatie naar het projectteam Cereol
gemeente en schoolbesturen.
Willen jullie dit wijkbericht ook binnen jullie netwerk verspreiden?
@
/
wij hebben genoteerd dat het wijkbericht ook moet worden verspreid naar
Welke organisatie vertegenwoordigt zij en hebben jullie contactgegevens?
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Mon, 4 Dec 2017 12:26:02 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
klankbordgroep

@utrecht.nl>

Buiten spelen
Maximaal 2x bij elkaar, wat gebeurt en wat kunnen we nu allemaal. En hoe kunnen we elkaar helpen. BSO, scholen, bewoners
en ouders.
Klankbordgroep: half januari.
Locatieonderzoek
Ze noemen locaties.
Uitzoeken, excell sheet vullen.
Het is af in maart
Begin februari (harde criteria), bespreken met klankbordgroep
Maart nog een keer, advies bijschrijven.
Begin april nog een keer de buurt in.

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-mai
utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Tue, 5 Dec 2017 09:44:32 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>
Bewonersavond donderdag 14 december 2017 voorstel
Bewonersavond donderdag 14 december 2017 voorstel.docx

Hoi Rachel,
Hierbij mijn reactie op het voorstel. Ziet er goed uit! Een paar kleine aanvullingen.
Moeten wij

nog uitnodigen voor deze avond? Hij heeft wel het wijkbericht ter informatie ontvangen.

Ik maak morgen het draaiboek en stuur deze dan naar jou.
Groetjes,
Ellen

Draaiboek informatieavond 14 december
Voorbereiding
Datum
11 december
12 december
12 december
12 december
12 december
12 december

Wat
3 grote kaarten Oog in Al
Lijsten klankbordgroepen uitdraaien
Presentatie sturen naar locatie
Geeltjes, tape, schaar, pennen etc. klaar leggen
Naambadges
Draaiboek en opzet avond (stuk Rachel) naar deelnemers sturen

Wie
(Ellen)
Ellen
(Ellen)
Ellen
Ellen (via secretariaat)
Rachel en Ellen

14 december
Cereol (theaterzaal, 1e verdieping)
Tijd
18.00 uur

18.45 uur
18.45 uur

Wat
Inrichten zaal
- Statafel bij ingang
- 3 statafels bij tribune
- Bord verwijzing zaal
- Spiegelwand klaarzetten
- 8 tafels
- 70 stoelen
- Beamer, scherm en laptop controleren
- Tafel notulist
- Drie kaarten ophangen (luik, spiegel of statafel)
- Geeltjes en pennen klaar leggen bij kaarten.
Koffie/thee/water en koekje klaarzetten in de zaal
Alle betrokkenen aanwezig
- Naambadges uitdelen.

Wie
Locatie, Rachel en Ellen

Locatie
Allen

19.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
19.40 uur
20.00 uur
20.40 uur
20.45 uur

21.00 uur
21.00 uur

Ontvangst notulist
Ontvangst omwonenden en andere betrokkenen
Start bijeenkomst:
- Welkom door
Presentatie locatieonderzoek
- Rachel
Uiteen in groepen bij de kaarten
- Gé,
en Rachel begeleiden een groepje
Signaal laatste 5 minuten
Plenair (
roept mensen bij elkaar)
- Toelichting
en
over acute ruimteprobleem en
mogelijke oplossingen.
- Toelichting
over buiten spelen
Praktische mededelingen door
Afsluiting
Inschrijving klankbordgroepen

Ellen
Allen

Rachel
Gé,

en Rachel

Ellen
en

Ellen

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Wed, 6 Dec 2017 13:28:32 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
Draaiboek 14 december 2017
Draaiboek 14 december 2017.docx

@utrecht.nl>

Hoi Rachel,
Hierbij het concept-draaiboek. Heb jij nog aanvullingen en/of wijzigingen?
Wat betreft de klankbordgroepen:
Klankbordgroep huidig buiten spelen:
- 1e bijeenkomst half januari (datum afstemmen met
en
woensdag doen, dan kunnen we al
datum donderdag noemen). Let op: we moeten BSO ook nog contacten.
Voorzitten door Rachel. Ellen maakt verslag
Vooral kennismaken en overlast bespreken en afspraken maken om er iets aan te doen
-

2e bijeenkomst half februari (hoe gaat het nu)
Voorzitten door Rachel. Ellen maakt verslag

Klankbordgroep locactieonderzoek:
- Deelnemers bepalen
- Planning maken
- Bepalen hoe vaak bij elkaar komen.
- Datum plannen
Graag je reactie en aanvullingen. Dan kan ik dit verder uitwerken.
Groetjes,
Ellen

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Thu, 7 Dec 2017 12:05:25 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
FW: E-mailen - Oog in Al cirkels.pdf
Oog in Al cirkels.pdf

@utrecht.nl>

Hoi Rachel,
Hierbij de kaarten van Oog in Al.
Lukt het jou om uiterlijk maandagmorgen hier naar te kijken? Dan heeft
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-mai
@utrecht.nl
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

nog tijd om dit aan te passen.

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 12 Dec 2017 10:49:39 +0200
"Broekmeulen, Rachel" <
Het Wilde Westen

@utrecht.nl>

Hoi Rachel,
Ik heb
gesproken. Zij stuurt vandaag nog de offerte en het is geen probleem dat de presentatie morgen
wordt verstuurd.
Het adres is: Het Wilde Westen @hetwildewesten.nl
Wil je voor de zekerheid de presentatie op een USB-stickje zetten? Je weet nooit….
Verder is

donderdag zelf niet aanwezig, maar

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-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 13 Dec 2017 13:35:36 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>
FW: Kennismaking project Cereol scholen Rachel-

-

Ter info.
-----Oorspronkelijke afspraak----Van:
Verzonden: woensdag 13 december 2017 12:35
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Geweigerd: Kennismaking project Cereol scholen Rache
Tijd: dinsdag 19 december 2017 14:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Huiskamer PMB, 9e verdieping zuid

Beste Ellen,
Vanuit SI wordt in januari een andere projectleider naar voren geschoven, ik weet niet wie dit dan gaat
oppakken. Ik zal dit project verder niet begeleiden. Hierom meld ik mij af voor dit overleg.
Mvg

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Thu, 14 Dec 2017 09:19:24 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
RE: E: directie villa oog in al

@utrecht.nl>

Hoi,
Ja,

heeft op 30-11 een mail/wijkbericht ontvangen (ik heb het nog even nagekeken).

Wil jij hem zelf mailen of zal ik het doen?
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag
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Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 13 december 2017 22:22
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Fwd: E: directie villa oog in al

Hallo Ellen,
Is

uitgenodigd voor morgen?

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

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 033 760
0660) contact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht
is strikt verboden.

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Fri, 15 Dec 2017 12:42:14 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
Overdracht Cereol

@utrecht.nl>

Hoi Rachel,
Hierbij de mail met mijn punten. Ik hoop dat ik compleet ben, maar voor mijn gevoel wel.
Heel veel succes!
Groetjes,
Ellen

Algemene opmerkingen avond (zoals besproken):
- Locatie: gezondheidscentrum en in de hoogte bouwen
: onderbouwing feitelijke cijfers (duurzaam)
- Suggesties wijkraadpleging
- Zit er een grens aan het max. aantal leerlingen.
Mailbox Onderwijshuisvesting
Wil je deze af en toe in de gaten houden?
Mail naar alle deelnemers 14-12 (ik heb een apart tabje in stakeholdersoverzicht gemaakt met 1412)
Versturen:
- Concept-verslag
- Presentatie
Beste heer, mevrouw,
Wij willen u bedanken voor uw komst tijdens informatieavond over de uitbreiding schoollokalen Oog in Al op 14
december.
Hierbij ontvangt u de presentatie en het conceptverslag.
Mocht u nog opmerkingen/aanvullingen hebben op het verslag, dan horen wij dit graag uiterlijk 7 januari.
In januari zullen wij u informeren over het vervolg.
Klankbordgroep locatieonderzoek
Het lijkt mij goed om een bevestiging te sturen voordat jij met vakantie gaat.
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!

Klankbordgroep Buiten spelen 18-01 / mail sturen voor jouw vakantie
BSO (
en
en
heb ik een uitnodiging gestuurd. Het lijkt mij goed om de mensen een
bevestiging te sturen. Let op: BCC ivm datalek
Moeten wij nog een agenda in januari sturen? Ik twijfel, het lijkt mij goed om het zo informeel mogelijk te
houden.
Beste heer, mevrouw,
Bedankt voor uw aanmelding voor de klankbordgroep buiten spelen Cereol.
De eerste bijeenkomst is op 18 januari om 19.30 uur (bij school KSU, Cereol).
Mocht u 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,
Verslag:
Het verslag wordt uiterlijk dinsdag verstuurd via
Select
De factuur kan ze sturen naar: fakturen@utrecht.nl
Dit heb ik
over gesproken. Zij heeft er vertrouwen in dat het goed komt.
Deelnemerslijst van gisteren
Deze gegevens zijn verwerkt in het totaaloverzicht. Toch nog veel nieuwe adressen. Niet alle adressen zijn goed
te lezen, maar even kijken wat er terug komt.
Overzicht klankbordgroepen:
Deze gegevens zijn verwerkt en staan onder het mapje: stakeholders
Mocht er iets zijn, kan je me natuurlijk altijd bellen op mijn privé nummer: 06Met 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-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:

"Kassing, Ellen"
Tue, 16 Jan 2018 11:03:00 +0200

Cc:
Subject:

@ksu-utrecht.nl>;"
@bso-ooginal.nl>;"
@bso-ooginal.nl>
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>;"
FW: Klankbordgroep buitenspelen op het Cereolterrein 18/01

Hallo

@utrecht.nl>

en

Onderstaand de uitnodiging voor de bijeenkomst van komende donderdag. Deze is naar de zeven deelnemers
gestuurd.
Onze voorkeur gaat uit om het gesprek zo informeel mogelijk te houden en hebben daarom geen agenda
gemaakt.
Wij willen starten met een kennismaking. Vervolgens uitleg vanuit jullie hoe jullie omgaan met buiten spelen
(welke regels zijn er etc.). De verwachting is dat er dan vanzelf een gesprek ontstaat, waarbij ook de
omwonenden hun eigen ervaringen zullen delen. We willen eindigen met het maken van afspraken voor het
vervolg.
Rachel zal het gesprek begeleiden en ik zal een kort verslag maken, waarbij vooral de afspraken en acties
worden genoteerd.
Hebben jullie nog aanvullingen en suggesties?
@

kan jij voor koffie/thee zorgen? Dan regel ik de koekjes.

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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 16 januari 2018 9:48
Aan: Kassing, Ellen
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Klankbordgroep buitenspelen op het Cereolterrein 18/01
Beste heer, mevrouw,
Komende donderdag 18 januari is de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep buitenspelen op het
Cereolterrein.
Wij starten om 19.30 uur bij de St. Dominicusschool in het Cereolgebouw.
Helaas hebben wij nog niet van iedereen een reactie op onderstaande mail ontvangen.
Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan s.v.p. laten weten?
Alvast bedankt!
Tot donderdag!
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 19 december 2017 14:02
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Aanmelding Klankbordgroep buitenspelen op het Cereolterrein
Beste heer, mevrouw,
Bedankt voor uw aanmelding voor de klankbordgroep buiten spelen Cereol.
De eerste bijeenkomst is op 18 januari om 19.30 uur (bij de St. Dominicusschool in het Cereolgebouw).

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag. En wilt u ook even laten weten of u er op 18 januari bij
kunt zijn?
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-

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Bcc:

"Kassing, Ellen"
Tue, 16 Jan 2018 10:47:43 +0200
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>

Subject:

Klankbordgroep buitenspelen op het Cereolterrein 18/01

Beste heer, mevrouw,
Komende donderdag 18 januari is de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep buitenspelen op het
Cereolterrein.
Wij starten om 19.30 uur bij de St. Dominicusschool in het Cereolgebouw.
Helaas hebben wij nog niet van iedereen een reactie op onderstaande mail ontvangen.
Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan s.v.p. laten weten?
Alvast bedankt!
Tot donderdag!
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-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 19 december 2017 14:02
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Aanmelding Klankbordgroep buitenspelen op het Cereolterrein

Beste heer, mevrouw,
Bedankt voor uw aanmelding voor de klankbordgroep buiten spelen Cereol.
De eerste bijeenkomst is op 18 januari om 19.30 uur (bij de St. Dominicusschool in het Cereolgebouw).
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag. En wilt u ook even laten weten of u er op 18 januari bij
kunt zijn?
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

/ 06-

E-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl/pmb
Aanwezig maandag t/m donderdag
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From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 16 Jan 2018 21:20:57 +0200
"
Nieuwsbrief

@utrecht.nl>

Hallo
Van Rachel begreep ik dat binnenkort de nieuwsbrief wordt verstuurd.
Weet jij wanneer deze wordt verstuurd? Wij willen graag een stukje maken voor de nieuwsbrief over het project
uitbreiding schoollokalen.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 17 Jan 2018 11:46:08 +0200

@planet.nl>
RE: Klankbordgroep buitenspelen op het Cereolterrein 18/01

Beste mevrouw

,

Bedankt voor uw reactie.
Ik heb het nog even nagekeken en dit emailadres staat op het aanmeldformulier voor deze klankbordgroep. Er
staat bij, dat dit van de VVE is.
Wellicht zijn deze gegevens op het verkeerde formulier beland.
Wilt u wel informatie blijven ontvangen over dit onderwerp?
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
@planet.nl]
Verzonden: dinsdag 16 januari 2018 11:32
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Re: Klankbordgroep buitenspelen op het Cereolterrein 18/01

Ellen,
Ik heb me niet aangemeld als lid van deze klankbordgroep.
Met vriendelijke groet,
Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 16 jan. 2018 om 09:47 heeft Kassing, Ellen

@utrecht.nl> het volgende geschreven:

Beste heer, mevrouw,
Komende donderdag 18 januari is de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep buitenspelen op het
Cereolterrein.
Wij starten om 19.30 uur bij de St. Dominicusschool in het Cereolgebouw.
Helaas hebben wij nog niet van iedereen een reactie op onderstaande mail ontvangen.
Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan s.v.p. laten weten?
Alvast bedankt!
Tot donderdag!
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-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 19 december 2017 14:02
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Aanmelding Klankbordgroep buitenspelen op het Cereolterrein
Beste heer, mevrouw,
Bedankt voor uw aanmelding voor de klankbordgroep buiten spelen Cereol.
De eerste bijeenkomst is op 18 januari om 19.30 uur (bij de St. Dominicusschool in het
Cereolgebouw).

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag. En wilt u ook even laten weten of u er op 18
januari bij kunt zijn?
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-

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Rachel"
Subject:
Importance:

"Kassing, Ellen"
Wed, 17 Jan 2018 11:03:41 +0200
@utrecht.nl>
"
@utrecht.nl>;"Dam, Ge van" <
@utrecht.nl>
project Cereol uitbreiding schoollokalen
High

@utrecht.nl>;"Broekmeulen,

Hoi
Via
kom ik bij jou terecht. Met Gé en
is afgesproken dat ik vanaf heden de offertes van het
project Cereol uitbreiding schoollokalen in Muis ga invoeren.
Kan jij s.v.p. aangeven welke WBS-element ik moet gebruiken en wie dit moet accorderen?
Dan kan ik de Muis-aanvragen snel gaan verzorgen.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Tijdens de bewonersavond op 14 december zijn veel suggesties voor locaties genoemd. Op website
www.utrecht.nl/cereol vindt het verslag van de avond en lijst met voorstellen. Als u meer wilt weten of nog
suggesties heeft, mail naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl. In maart of april wordt er een informatieavond
georganiseerd om de resultaten van ons locatieonderzoek met u te delen.

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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Verder hebben we een nieuw nieuwsbericht, kan dat bovenaan geplaatst worden?
Stand van zaken uitbreiding schoollokalen Johan de Wittschool en St. Dominusschool
Op dit moment vindt er een locatieonderzoek in de wijk West plaats om ruimte te vinden voor extra
schoollokalen voor bovengenoemde scholen. Tijdens de bewonersavond op 14 december zijn veel suggesties
voor locaties genoemd. Op deze pagina vindt u het verslag van de avond en lijst met voorstellen. Als u meer wilt
weten of nog suggesties heeft, mail naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl. In maart of april wordt er een
informatieavond georganiseerd om de resultaten van ons locatieonderzoek met u te delen.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Marketing- en Communicatienetwerk

Telefoon 030

Fax 06

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

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Hoi

"Kassing, Ellen"
Wed, 24 Jan 2018 09:40:10 +0200
"
@utrecht.nl>
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>
RE: gezondheidcentrum nabij Dominicus / J. de Witt school eventueel verplaatsen

,

Via het schoolbestuur heb ik doorgekregen dat waarschijnlijk de heer
, eigenaar is van
het gezondheidscentrum. Maar dat weten zij niet zeker. Zij hebben geen telefoonnummer van hem. Ik heb even
op de website gekeken en het algemene nummer is:
Misschien is dit een ingang?
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 23 januari 2018 10:18
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: gezondheidcentrum nabij Dominicus / J. de Witt school eventueel verplaatsen
Hallo

,

Ellen gaat het navragen bij de school.

Met vriendelijke groet,

Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

/ 06-

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: dinsdag 23 januari 2018 9:14
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: FW: gezondheidcentrum nabij Dominicus / J. de Witt school eventueel verplaatsen
Beste Rachel, heb jij deze gegevens voor mij?

Van: Dam, Ge van
Verzonden: dinsdag 23 januari 2018 8:42
Aan:
Onderwerp: RE: gezondheidcentrum nabij Dominicus / J. de Witt school eventueel verplaatsen
Dag

,

Ik heb geen info / contactgegevens over het gezondheidscentrum. Ik ga het na bij het schoolbestuur

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
Van:
Verzonden: maandag 22 januari 2018 16:11
Aan: Dam, Ge van
Onderwerp: gezondheidcentrum nabij Dominicus / J. de Witt school eventueel verplaatsen
Beste Ge,
Ik heb een opdracht om na te gaan of het gezondheidscentrum verplaatst kan worden en wat de kosten zijn in
relatie tot het uitsparen van een dependance van een school. Ik hoorde dat jij meer weet van het
gezondheidscentrum etc.
Zou je me morgen even kunnen mailen of bellen dan loop ik even bij je langs.
030

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Onderwijshuisvesting" <onderwijshuisvesting@utrecht.nl>
Wed, 24 Jan 2018 12:36:05 +0100
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
"Broekmeulen, Rachel" <
@utrecht.nl>
extra schoollokalen

Beste heer, mevrouw,
Via de website www.utrecht.nl/scholeninooginal vindt u de definitieve verslagen van de bijeenkomsten op 12
oktober en 14 december 2017.
Op dit moment vindt er een locatieonderzoek in de wijk West plaats om ruimte te vinden voor extra
schoollokalen voor bovengenoemde scholen.
Tijdens de bewonersavond op 14 december zijn veel suggesties voor locaties genoemd. Op de website
www.utrecht.nl/scholeninooginal vindt u het verslag van de avond en de lijst met voorstellen. Als u meer wilt
weten of nog suggesties heeft, mail naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl. In maart of april wordt er een
informatieavond georganiseerd om de resultaten van ons locatieonderzoek met u te delen.
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen en Ellen Kassing

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 24 Jan 2018 13:55:34 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
mails en projectgroep

@utrecht.nl>

Hoi Rachel,
Alle mails zijn verstuurd en iedereen is geïnformeerd (interne en externe stakeholders). Extern is natuurlijk al
onze contacten, maar ook de professionals zoals scholen,
, Bso etc.
Wij zouden morgen de agenda versturen voor de projectgroep.
Concept (uit de losse pols)
- Terugkoppeling klankbordgroep buiten spelen
- Stand van zaken (locaties doornemen)
- Afspraken vervolg.
Heb jij nog aanvullingen en/of wijzigingen?

Tot snel!
Groetjes,
Ellen
P.S. ik hou mijn mail wel in de gaten, maar ben van plan om niet veel te doen, maar met spoed moet je
natuurlijk gewoon bellen en/of mailen.

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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Thu, 25 Jan 2018 14:53:49 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>
alvast ter info / maandag even bespreken

De gymzaal is eigendom van de gemeente en niet van het SPO.

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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Ge van" <

"Kassing, Ellen"
Thu, 25 Jan 2018 14:48:10 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht
@utrecht.nl>;"Dam,
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>;"
@maarbouwmanagement.nl'"
@maarbouwmanagement.nl>;"
@utrecht.nl>
Cc:
"
@utrecht.nl>
Subject:
Projectgroep locatieonderzoek uitbreiding schoollokalen Cereol d.d. 30-01
Attachments:
2018 aktielijst zoekopdracht schoollokalen versie 25 jan.docx

Beste allen,
Dinsdag 30 januari om 13.30 uur is er een overleg met bovenstaande projectgroep (vergaderruimte 11C).
Tijdens dit overleg wordt vooral de lijst met locaties/acties doorgenomen (zie bijlage). Verder praten wij jullie bij
over de klankbordgroep ‘buiten spelen’ en maken we afspraken over het vervolg.
Een kopie van het boekje met het plan van de bewoners (ondergrondse school) ontvangen jullie ter plekke.
Tot 30 januari!
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Mon, 29 Jan 2018 10:28:15 +0200
"
@gmail.com'"
@gmail.com>
bijpraten over Cereol

Beste
Helaas kan ik je niet telefonisch bereiken, daarom even per email.
Graag willen wij met jou een afspraak maken om jou bij te praten over Cereol en om van jou te horen waar we
rekening mee moeten houden.
Kan jij overdag of wordt dit lastig? En wat zijn jouw mogelijkheden in de week van 5 februari?
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Verslag klankborgroep huidige buiten spelen Cereol-terrein d.d. 18 januari 2018
Op donderdag 18 januari was er een gesprek over het buiten spelen van kinderen in de omgeving van
het Cereol-terrein. Naast een vijftal bewoners was er ook vertegenwoordiging aanwezig van de
gemeente, Dominicusschool, Buiten Schoolse Opvang (BSO), Tussen Schoolse Opvang (TSO).
Het gesprek startte met een toelichting van de school over welke maatregelen er zijn genomen naar
aanleiding van de signalen tijdens de eerste bewonersavond in oktober 2017. Ook de BSO en TSO
hebben uitgelegd hoe zij het buiten spelen organiseren.
De bewoners hebben de indruk dat door de school er alles aan wordt gedaan om overlast voor de
buurt te voorkomen. Vooral de laatste maanden merken zij dat hier extra wordt opgelet. Door alle
aanwezigen wordt geconstateerd dat dit continue aandacht vraagt, zowel bij de leerlingen als bij de
leerkrachten. Dit geldt ook voor de BSO en TSO.
De BSO heeft te maken met andere wettelijke regels dan een school. De bewoners vinden dit
verwarrend en zouden dit graag gelijk zien. Helaas is dit wettelijk niet mogelijk. Vooral het balspel op
het plein wordt als vervelend ervaren. Afgesproken wordt dat de gemeente nagaat of hier een
oplossing voor is, bijvoorbeeld door het plaatsen van een hekje.
De stichting Park Oog in Al ziet mogelijkheden om het park meer als buiten speel gebied te
gebruiken. Dit vraagt om aanpassingen in het park met daarbij de financiële consequenties.
Afgesproken wordt dat door de gemeente wordt bekeken of en welke mogelijkheden hiervoor zijn.
De bewoners geven aan dat ondanks alle maatregelen en de goede intentie van alle partijen het
geluid van spelende kinderen blijft. Het geluid reikt ver en zij ervaren dit als een klankkast. De
bewoners constateerden dat het geluid van spelende kinderen onvermijdelijk is. Bij uitbreiding van
schoollokalen is dit voor de bewoners niet meer acceptabel. Over deze ontwikkeling maken zij zich
grote zorgen. De gemeente geeft aan dat zij op dit moment alle genoemde locaties tijdens de
bewonersbijeenkomst op 14 december onderzoekt, maar dat zij hier nog geen uitsluitsel of
toezeggingen in kan doen.
De volgende afspraken werden gemaakt:
-

-

Zowel de school, TSO en BSO blijven continue alert dat de afspraken over buiten spelen goed
worden nageleefd. Vooral in het voorjaar en zomer is dit extra belangrijk. Dit geldt ook als
kinderen op plekken komen waar ze niet mogen zijn.
De school, BSO en TSO blijven deze afspraken onder de aandacht van kinderen brengen met
daarbij de opmerking dat deze regels ook gelden na school.
Contactgegevens van de deelnemers van de klankbordgroep worden uitgewisseld, zodat
allen elkaar snel kan vinden.
Gemeente informeert bij de GGD of het mogelijk is om een hekje bij het schoolplein voor te
plaatsen.
Gemeente informeert naar de mogelijkheden voor het aanpassen van het park Oog in Al.
Het verslag van deze klankbordgroep wordt op de website geplaatst.

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Mon, 5 Feb 2018 12:22:37 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
FW: Verslag klankbordgroep spelen
Verslag klankbordgroep spelen.docx

@utrecht.nl>

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
@utrecht.nl
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:
Ge van"
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 6 Feb 2018 09:39:03 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>;"Dam,
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>;"
@maarbouwmanagement.nl>;"
@utrecht.nl>
Projectgroep locatieonderzoek uitbreiding schoollokalen Oog in Al

Beste allen,
Voor de krokusvakantie willen wij als projectgroep bij elkaar komen. Het is lastig om een geschikt moment te
vinden, waarbij iedereen kan.
Lukt het jullie om op dit moment aanwezig te zijn?
Verder wordt er begin maart een overleg met de klankbordgroep locatieonderzoek gepland (overleg met
bewoners en scholen). Jullie ontvangen hiervoor een uitnodiging. Willen jullie deze voorlopig reserveren? Tijdens
de projectgroep bekijken we wie het beste bij dit overleg aanwezig kan zijn.
Jullie vergaderreacties zie ik graag tegemoet.
Alvast bedankt!
Groet,
Ellen

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 7 Feb 2018 09:56:43 +0200
@utrecht.nl>;"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>
RE: Verslag klankbordgroep spelen - verzoek afspraak om concrete acties te bespreken

Bedankt! Ik heb jullie opmerkingen verwerkt en zal het verslag vandaag versturen.
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-mai
utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 9:59
Aan: Kassing, Ellen; Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: 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,

Gemeente Utrecht

Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 06
E-mail
@utrecht.nl
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
@utrecht.nl
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:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Wed, 7 Feb 2018 12:37:33 +0200
"
FW: concept verslag klankbordgroep buiten spelen
Verslag klankbordgroep spelen.docx

@gmail.com>

Beste
Zoals afgesproken, ontvang je hierbij het verslag van de klankbordgroep buiten spelen van 18 januari.
Tijdens dit overleg hebben wij afgesproken om de mailgegevens met elkaar te delen.
Wil je mij laten weten of jouw gegevens ook gedeeld mogen worden met klankbordgroep buiten spelen?
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
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-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Thu, 8 Feb 2018 14:22:34 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
RE: afspraak

@utrecht.nl>
hier op kantoor

Meneer gesproken, data op de mail gezet en hij neemt snel weer contact met mij op.

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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 16:31
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: FW: afspraak
Urgentie: Hoog

hier op kantoor

Ellen,
Zie onderstaand. Wil jij dat doen? Gewoon met

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
projectmanager
Gemeente Utrecht

en ik.

Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

/ 06-

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 15:33
Aan: Broekmeulen, Rachel
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: afspraak
Urgentie: Hoog

hier op kantoor

Rachel,
Zou je een afspraak in kunnen plannen tussen de gemeente en de huurder en eigenaar van locatie
Ben gebeld door
kan op bovenstaande momenten.
Hij heeft inmiddels met verhuurder gesproken en deze staat open voor een gesprek met de gemeente.
Zou je iets kunnen plannen de 16 en of de 21 ste
Vrijdagochtend 16 februari
Woensdagochtend 21 febr. In de ochtend

From:
"Kassing, Ellen"
Sent:
Thu, 8 Feb 2018 10:31:14 +0200
To:
ksu-utrecht.nl>;"
Cc:
"
@bso-ooginal.nl'"
ooginal.nl'" <cereol@bso-ooginal.nl>
Subject:
Maatregelen buiten spelen

Beste

@ksu-utrecht.nl>
@bso-ooginal.nl>;"'cereol@bso-

en

N.a.v. van het verslag van de klankbordgroep buiten spelen, heeft een bewoner gevraagd om de maatregelen uit
te schrijven.
Zouden jullie dit in het kort willen doen, bijvoorbeeld puntsgewijs? Dan kan ik dit vervolgens toevoegen aan het
definitieve verslag.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Thu, 8 Feb 2018 10:44:22 +0200

@hotmail.com>
FW: Suggesties voor ruimte scholen in Oog in Al

Beste heer
Bedankt voor uw mailbericht.
De door u voorgestelde locaties zullen wij meenemen in het locatieonderzoek.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
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-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
@hotmail.com]
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:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Mon, 12 Feb 2018 16:11:49 +0200
@devrijevogels.nl>
RE: afspraak

Beste
Bedankt voor de snelle reactie!
Graag zien wij jullie op 20 februari om 13.00 uur op het Stadskantoor Utrecht. Wij zullen jullie ontvangen op de
zesde verdieping bij de informatiebalie.
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-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
@devrijevogels.nl]
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 15:51
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: afspraak
Urgentie: Laag

Beste Ellen,
20 februari om 13.00 uur schikt ons.
Met vriendelijke groet,

Centraal Kantoor | Postbus 50 | 3430 AB Nieuwegein
Centraal Kantoor | Vlietwal 1 | 3432 ZA Nieuwegein
| www.devrijevogels.nl

Van: Kassing, Ellen [mailto
@utrecht.nl]
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 13:22
Aan:
@devrijevogels.nl>
Onderwerp: afspraak
Beste
Zoals telefonisch besproken, hierbij een aantal mogelijk data:
19 februari om 13.00 uur
20 februari om 09.00 uur
20 februari om 13.00 uur
21 februari hele dag
Ik begreep dat de afspraak op het Stadskantoor plaatsvindt.
Wilt u mij laten weten, welke datum jullie voorkeur heeft?
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-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Ge van"

"Kassing, Ellen"
Mon, 12 Feb 2018 09:14:57 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>
Subject:
Quickscan locaties rapport
Attachments:
17823-180206-Quickscan loc O Al versie2.pdf

@utrecht.nl>;"Dam,
@maarbouwmanagement.nl>;"

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

Hallo

"Kassing, Ellen"
Wed, 14 Feb 2018 10:04:30 +0200
"
utrecht.nl>
Ravellaan 1

,

Rachel wil graag met iemand spreken, 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.
Ben jij dan de juiste persoon? Zo nee, weet jij wie dit wel weet?
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-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Fri, 16 Feb 2018 09:52:31 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
FW: Betreft informatie BSO Cereol

@utrecht.nl>

Ter info.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: donderdag 15 februari 2018 16:17
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Betreft informatie BSO Cereol
Beste Ellen,

Wij hebben elkaar net gesproken over de beoordeling die er is gedaan m.b.t. de buitenruimte bij BSO Cereol in september 2016.
Waar wij vooral op toetsen is of er voldoende maatregelen zijn genomen om grote risico’s qua veiligheid en gezondheid binnen
de BSO te beperken. Wij geven b.v. niet aan dat er niet met een bal gespeeld mag worden, maar wel of de maatregelen die men
neemt voldoende zijn om de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen tijdens de opvang.
Omdat er geen autoverkeer op de speelplaats komt, lijkt de speelplaats een veilige plek voor kinderen.
Toch moet er nog goed naar de veiligheidssituatie op de speelplaats worden gekeken. Het direct aangrenzende ”drukke” fietspad
waar ook brommers en scooters rijden. Kinderen gaan tijdens het spelen vaak helemaal op in hun spel. Daarbij vergeten ze vaak
hun omgeving.
Om die reden heb ik via de mail in september 2016 aan de houder van BSO Cereol het volgende aangegeven:

“Met betrekking tot de risico inventarisatie buitenruimte zouden jullie deze beter kunnen invullen. Sommige
risico’s zijn bijvoorbeeld klein ingeschat terwijl de kans in de praktijk groot blijkt te zijn. Ook is de maatregel
omtrent het “drukke” fietspad en de kans dat kinderen achter een bal aanrennen onvoldoende. In de praktijk,
tijdens de inspectie, is gebleken dat kinderen achter de bal aanlopen, en dit niet eerst vragen. Jullie moet ervoor

Regels en afspraken Cereol
Fietsen
 Fietsen mogen alleen bij de nietjes of op het pleintje achter de school worden geparkeerd.
Het schoolplein is dus vrij van fietsen.
Oversteken
 Wij steken het fietspad over bij de twee paden die daarvoor bestemd zijn.
Pleinwacht
 Iedere dag is er pleinwacht (door een van de leerkrachten) vanaf 8.35 uur.
Buitenspelen op het plein
 Wij spelen met 1 klas op het schoolplein, volgens rooster.
 De groepsleerkracht van de groep die op het schoolplein speelt, is verantwoordelijk voor het
begeleiden van het oversteken en het gebruik van de materialen en ruimte.
 Op het schoolplein alleen spelletjes, in het park voetballen e.d.
 Alleen gebruik van zachte/plastic ballen (leren voetballen voor voetbal in het park)
 Speel je op het schoolplein/park dan blijf je daar ook.
 Er mag gespeeld worden tot de achterste lijn van de bloembakken.
 Opletten als er een bal e.d. de weg oprolt.
 Houdt rekening met de bloembakken, hagen e.d.
Buitenspelen in het park
 De kinderen mogen niet voorbij het witte bruggetje richting het theehuis.
 De kinderen moeten de leerkrachten kunnen zien.
 Dieren met rust laten.
 Niet in bomen klimmen
 Rekening houden met de natuur in het park.
 Rekening houden met andere bezoekers in het park.
 De kinderen spelen niet in het speeltuintje.
Looproute
 De St. Dominicusschool gebruikt de looproute langs het park. (Van Händelstraat naar Cereol
en andersom)
Leefdek
 Onder schooltijd gebruiken wij niet het leefdek.
 We proberen de leefdek-route zoveel mogelijk te ontmoedigen (echter, sommige kinderen
wonen op de Shakespearlaan en gebruiken deze route wel)

Regels en afspraken St. Dominicusschool - Cereol

versie feb 2018

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Mon, 19 Feb 2018 13:26:58 +0200
@spoutrecht.nl>
klankbordgroep 12 maart

Hallo
Inmiddels zijn wij met ongeveer 20 personen bij de klankbordgroep.
Ik begreep dat jij een grote aula beneden hebt, waar we misschien kunnen zitten. Zou dit mogelijk 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 030
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Tue, 6 Mar 2018 17:14:56 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>
Agenda_Uitbreiding schoollokalen Oog in Al (kassi001)
Agenda_Uitbreiding schoollokalen Oog in Al (kassi001).docx

Hoi Rachel,
Hierbij de conceptagenda. Wil je vast een eerste blik er op werken? Locatie voeg ik later toe.
Volgens mij zijn de spelregels prima. Ik heb alleen aantal van max. 20 deelnemers toegevoegd. Ik zal het
vanavond nog even rustig doorlezen.
Lukt het jou om vanavond hierop te reageren? Dan kan ik het vanavond nog sturen (heb ik nl. toegezegd).
Groet,
Ellen

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

Agenda
Bijeenkomst
Datum
Tijdstip
Plaats

Uitbreiding schoollokalen Oog in Al
maandag 12 maart 2018
19:30

Bijlagen
Vervolg

Geen

Agendapunten

1.

Opening en kennismaking

2.

Voorstel spelregels klankbordgroep

Doel: 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
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 daarom 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 zullen er afspraken
worden gemaakt over het vervolg

5.

Rondvraag en sluiting

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

"Kassing, Ellen"
Tue, 6 Mar 2018 16:22:20 +0200
"
"Broekmeulen, Rachel"
Brief delen met klankbordgroep
20180115121538510.pdf

@spoutrecht.nl>
@utrecht.nl>

Beste
Ben jij akkoord dat wij bijgevoegde brief delen met de Dominicusschool en de klankbordgroep?
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
@utrecht.nl
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"
Wed, 7 Mar 2018 12:49:17 +0200
"Dam, Ge van"
@utrecht.nl>
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>
Afspraak morgen 2e Marnixschool

Hallo Gé,
Ik heb net met

gesproken.

kan ik nl. niet bereiken. Er is een afspraak voor morgen gepland.

gaf gelijk aan dat zij wezenlijk willen groeien en vroeg of de prognosecijfers al bekend zijn. Ik heb
aangegeven dat wij hier als PMB niet mee bekend zijn.

Rachel vindt het prettig als jij bij dit gesprek aanwezig bent. Denk je dat dit gaat lukken?
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-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezingen
Laat uw stem horen.
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 7 Mar 2018 13:26:58 +0200

@gmail.com>
RE: FW: concept locatieonderzoek scholen in Oog in Al

Beste
Bedankt voor het doorgeven. Wij zullen het verslag toesturen.
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-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezingen
Laat uw stem horen.
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 6 maart 2018 20:44
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Re: FW: concept locatieonderzoek scholen in Oog in Al

Dag Ellen,
Helaas ben ik dinsdag 12 maart verhinderd. Uiteraard zal ik wel zsm de toegestuurde stukken lezen. Ik zie het verslag
van deze avond tegemoet.
Een hartelijke groet,

Op di 6 mrt. 2018 20:25 schreef Kassing, Ellen

@utrecht.nl>:

Beste heer, mevrouw,
Zoals aangekondigd in onderstaande mail treft u in de bijlage de agenda en stukken.
De klankbordgroep locatieonderzoek start op maandag 12 maart om 19.30 uur (locatie: Johan de
Wittschool, Beethovenplein 2).
Mocht u verhinderd zijn, wilt u ons dan dit laten weten?
Alvast bedankt.
Tot maandag!
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 5 maart 2018 21:01
Aan: Kassing, Ellen
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: concept locatieonderzoek scholen in Oog in Al
Beste heer, mevrouw,
Ter voorbereiding van de klankbordgroep op 12 maart ontvangt u hierbij alvast het concept locatieonderzoek
scholen in Oog in Al.
De uitnodiging en agenda ontvangt u uiterlijk morgen.
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-mai
utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

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

From:
"Kassing, Ellen"
Sent:
Wed, 14 Mar 2018 11:23:19 +0200
To:
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>
Subject:
conceptverslag klankbordgroep
Attachments:
Klankbordgroep Locatieonderzoek d.d. 12 maart 2018.docx, spelregels KBG.docx, Criteria
locatieonderzoek concept.docx

Hallo Rachel,
Hierbij het conceptverslag en lijst met criteria. Ik zie het niet meer. Graag jouw aanvullingen. Zullen we deze
ook voorleggen aan Gé?
Ik heb alvast een conceptmail gemaakt. Wil je s.v.p. hier ook naar kijken? Klankbordregels heb ik aangepast nav
overleg, zie wijzigingen in geel. Is het slim om de planning te sturen? Of heeft dit echt een toelichting nodig?
Gaan wij het verslag trouwens t.z.t. publiceren?
Datum is echt op basis van mijn agenda. Ik moet dit nog checken bij Gé,

en bij jou.

Groetjes,
Ellen

Beste heer, mevrouw,
Wij willen u nogmaals bedanken voor uw bijdrage in de klankbordgroep.
In de
-

bijlage treft u de volgende stukken:
Planning (ter informatie)
Definitieve spelregels klankbordgroep.
Conceptverslag met als bijlage een overzicht met de vastgestelde criteria. Mochten jullie nog aanvullingen
en/of wijzigingen hebben, willen jullie dit uiterlijk vrijdag 24 maart aan mij doorgeven?

De volgende bijeenkomst is gepland op dinsdag 3 april. Wij zullen uiterlijk een week van te voren de stukken
versturen.
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

@utrecht.nl

Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezingen
Laat uw stem horen.
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Criteria locatieonderzoek 9 lokalen Oog in Al.
Criteria

Toelichting

Oplevering

De doorlooptijd vanaf collegebesluit.

Termijn

Planologie

Aanpassing bestemmingsplan. Doorlooptijd afhankelijk of het complexe
procedure is. Dit hangt af van de doorlooptijd (risico: Raad van State)

Ja/Nee

Eigendom

Locatie in bezit van gemeente of van gemeente of snel te
verwerven/huren

Ja/Nee

Budget

Past het binnen het binnen het budget van de gemeente

Ja/Nee

Oppervlakte binnen

115 m2 bruto vloeroppervlak per groepsruimte.
9 lokalen totaal
Combinaties zijn mogelijk.
School niet op drie locaties.
Dislocatie niet kleiner dan 5 lokalen i.v.m. met sociale veiligheid.

Oppervlakte buiten:

3m2 netto per leerling, verhard tot een max. 600m2
Grondslag toevoegen (deze suggestie is gedaan)

Verwijsafstand
Binnen de wijk

Er zijn twee verwijs afstanden
1000 meter voor 1e locatie
300 meter voor 2e locatie.

Verkeer en bereikbaarheid
- Parkeernorm: 0,5 x lokaal
- Veilig voor fiets
- Veilig voor voetganger

Uitgangspunt actieplan verkeersveiligheid
Parkeergelegenheid
Bereikbaarheid
Veiligheid
Halen en brengen

Doorstroming
Luchtkwaliteit
- 300 meter van snelweg
- 50 meter van ARK en drukke
stadsweg
Geluid
Voorkeursgrenswaarde 48 dB op
gevel
Veiligheid:
- veilige buitenruimte
- goed verkeersveilig te maken

Fijnstof
Voldoet aan norm ‘frisse lokalen’
Voldoet aan BENG. geluid vanuit het gebouw. Norm.

Combinatie met omgeving/overige
voorzieningen/woningen
Goed onderwijs

Welke factoren spelen in de omgeving die de locatie beinvloeden.

Geluidsoverlast bij technische installatie voor verfrissing lokalen.
Sociaal veilig

Ja/nee

Criterium wordt beoordeeld door directeuren en besturen van de
scholen.

Past de locatie bij goed onderwijs.
Criterium wordt beoordeeld door directeuren, besturen en MR van de
scholen

Maatschappelijk

Aanpak leegstand

BSO

Past er een BSO op de locatie

Ja/nee

(rijks)Monumentaal pand

Is er sprake van een (rijks)monumentaal pand

Ja/nee

Flexbiliteit en aanpasbaarheid van het
gebouw

Dit gaat over een periode 10-15 jaar en bij nieuwbouw voor een periode
van 40 jaar.

Ja/nee

From:
Sent:
To:
Ge van"

"Kassing, Ellen"
Wed, 14 Mar 2018 11:33:14 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht
@utrecht.nl>;"Dam,
@utrecht
@utrecht.nl>;"
@utrecht
@maarbouwmanagement.nl>;"
@utrecht.nl>
Subject:
Projectgroep Uitbreiding schoollokalen
Attachments:
2018 aktielijst zoekopdracht schoollokalen versie 20 februari.docx

Beste collega’s,
Morgen hebben wij overleg met de projectgroep.
Wij willen graag het volgende bespreken:
- Terugkoppeling klankbordgroep locatieonderzoek
- Stand van zaken en vervolg locatieonderzoek
- Actiepuntenlijst (ter informatie)

Helaas heb ik nog geen vergaderzaal gevonden. Laten we voorlopig op de 11e verdieping bij de koffiecorner
afspreken.
@
ik haal jou op bij de zesde verdieping.
Tot morgen!
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezingen
Laat uw stem horen.
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Spelregels Klankbordgroep
Doel klankbord
-

Adviseren aan de gemeentelijke projectgroep over het locatie onderzoek en de voorgestelde

-

Inbreng gebiedskennis, verschillende belangen en extra creativiteit in het project.

-

locaties voor de benodigde extra schoollokalen in de Wijk West
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, directeuren,
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 samenstelling van de klankgroep kan gedurende het proces worden aangevuld en/of

-

-

De klankbordgroep blijft klein in aantal leden (max. 20), met als doel slagvaardig te werken.
gewijzigd. Dit gebeurt in overleg met de klankbordgroep.

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

-

We zijn open en transparant, wat betekent:

oplossingsgericht mee.



-

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

-

-

De stukken worden tijdig verstrekt
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

-

Uitgegaan wordt van 2 tot 3 bijeenkomsten in totaal

beoordelen

From:
Sent:
To:

"Kassing, Ellen"
Thu, 15 Mar 2018 12:20:46 +0200
"

Cc:
Subject:
Importance:

"Broekmeulen, Rachel"
datum klankbordgroep
High

@utrecht.nl>

Beste allen,
Wij willen de volgende klankbordgroep houden op dinsdag 3 april van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Willen jullie mij s.v.p. per omgaande laten weten of jullie dit schikt?
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezingen
Laat uw stem horen.
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:
Importance:

"Kassing, Ellen"
Thu, 15 Mar 2018 14:40:21 +0200
"Dam, Ge van"
@utrecht.nl>
Reactie stukje uit verslag
High

Hoi Gé,
Lukt het jou om z.s.m. naar onderstaand stukje uit het verslag te kijken? Klopt dit? En waar vinden mensen
deze wettelijke grondslag? Website?
Gé van Dam licht toe dat de school zelf bepaald waar zij zich willen huisvesten (verwijzen naar wettelijke grondslag! Checken bij

Ge). Voor de gemeente is de kwaliteit van de locatie van belang en of het gebouw ruimte biedt voor het geven van goed onderwijs.
De schoolbesturen zijn juridische eigenaar. De gemeente kan een school niet dwingen om een bepaalde locatie te kiezen.

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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezingen
Laat uw stem horen.
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 21 Mar 2018 10:35:17 +0200
ksu-utrecht
RE: 9 april

@ksu-utrecht.nl>

Hoi
Wij verwachten rond de 20 personen. Dan wordt het denk ik een klaslokaal. Welke locatie is dan het meest
geschikt?
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezingen
Laat uw stem horen.
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
@ksu-utrecht.nl]
Verzonden: woensdag 21 maart 2018 9:34
Aan: Kassing, Ellen;
Onderwerp: RE: 9 april

Ha Ellen,
Hoeveel mensen verwacht je?
Voorkeur Cereol.
Teamkamer kunnen 12 mensen.
Klaslokaal 25 mensen.

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Thu, 22 Mar 2018 12:05:28 +0200
@gmail.com>
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>
RE: conceptverslag klankbordgroep d.d. 12 maart 2018

Beste heer
Bedankt voor uw reactie op het verslag en de criteria. Wij hebben uw aanvulling toegevoegd aan het verslag.
Het criteria veiligheid wordt in eerste instantie door de scholen beoordeeld. In een latere fase zullen wij ook de
wijkagent betrekken bij de beoordeling.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
gmail.com]
Verzonden: maandag 19 maart 2018 12:32
Aan: Kassing, Ellen
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Re: conceptverslag klankbordgroep d.d. 12 maart 2018

Geachte mevrouw Kassing en mevrouw Broekmeulen,,
Over het conceptverslag heb ik een enkele opmerking. Het gaat om de zin in de tweede helft van het verslag die begint met
“een aantal bewoners informeert of de scholen openstaan om één school met alle lokalen naar buiten de wijk Oog in Al te
verhuizen”. Conform het besprokene wil ik voorstellen om daaraan de volgende tussenzin toe te voegen: “De Johan de
Wittschool krijgt volledige nieuwbouw buiten de buurt Oog in Al waarbij de vrijgekomen ruimte van de Johan de Wittschool aan
de Dominicusschool ter beschikking wordt gesteld”.

Nog een toevoeging over de criteria.
Het criterium Veiligheid van de buitenruimte en de omgeving is niet alleen ter beoordeling van de schoolbesturen c.q. directie.
Op basis van de criminaliteitsgegevens dient ook de politie (wijkagent) daar een rol in te spelen. De politie met behulp van de
mutaties uit haar eigen systeem een beoordeling geven over de veiligheid in de directe omgeving van een schoollocatie.
Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,

Tel: +
E-mail:

Utrecht
@gmail.com

Op 15 mrt. 2018 om 14:19 heeft Kassing, Ellen <

@utrecht.nl> het volgende geschreven:

Beste heer, mevrouw,
Wij willen u bedanken voor uw bijdrage in de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep over het
locatieonderzoek “schoollokalen in de wijk West”.
In de bijlage treft u de volgende stukken:
- Definitieve spelregels klankbordgroep.
- Conceptverslag van de bijeenkomst met als bijlage een overzicht met de vastgestelde criteria.
Mochten jullie nog aanvullingen en/of wijzigingen hebben op het verslag of op de criteria, willen jullie
dit uiterlijk woensdag 21 maart 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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

<image001.jpg>

Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezingen
Laat uw stem horen.

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

<spelregels KBG.pdf>
<Klankbordgroep Locatieonderzoek concept verslag d.d. 12 maart 2018.docx>
<Criteria locatieonderzoek.docx>

Reactie nav het conceptverslag van de klankbordgroep bijeenkomst 12 maart 2018 over
schoollocaties in de wijk Oog in Al.

Nav het verslag; in het verslag van de bijeenkomst van de klankbordgroep is de volgende
vraag aan de schoolbesturen geformuleerd:

‘Een aantal bewoners informeert of de scholen open staan om één school met alle lokalen naar buiten
de subwijk Oog in Al te verhuizen. Afgesproken wordt dat dit door

en

wordt voorgelegd aan de schoolbesturen. Rachel Broekmeulen zal de vraag ook stellen aan het
bestuur van de 2e Marnixschool.’

Deze vraag is besproken met het college van bestuur en de schoolleiding van de St.
Dominicusschool.

Al tijdens de eerste bijeenkomst over schoollocaties is door ons aangegeven dat 91% van
onze leerlingen afkomstig is uit de wijk Oog in Al. Dit wordt ook bevestigd in de gegevens
van de gemeente; 91% komt uit de subwijk.
Het lijkt dan ook niet logisch om voor de kinderen van de St. Dominicusschool een locatie
elders in de wijk West te zoeken; omdat kinderen en ouders dan dagelijks buiten de subwijk
naar school moeten.

Maart, 2018,

Reactie nav het conceptverslag van de klankbordgroep bijeenkomst 12 maart 2018 over
schoollocaties in de wijk Oog in Al.

Nav het verslag; in het verslag van de bijeenkomst van de klankbordgroep is de volgende
vraag aan de schoolbesturen geformuleerd:

‘Een aantal bewoners informeert of de scholen open staan om één school met alle lokalen naar buiten
de subwijk Oog in Al te verhuizen. Afgesproken wordt dat dit door

en

wordt voorgelegd aan de schoolbesturen. Rachel Broekmeulen zal de vraag ook stellen aan het
bestuur van de 2e Marnixschool.’

Deze vraag is besproken met het college van bestuur en de schoolleiding van de St.
Dominicusschool.

Al tijdens de eerste bijeenkomst over schoollocaties is door ons aangegeven dat 91% van
onze leerlingen afkomstig is uit de wijk Oog in Al. Dit wordt ook bevestigd in de gegevens
van de gemeente; 91% komt uit de subwijk.
Het lijkt dan ook niet logisch om voor de kinderen van de St. Dominicusschool een locatie
elders in de wijk West te zoeken; omdat kinderen en ouders dan dagelijks buiten de subwijk
naar school moeten.

Maart, 2018,

From:
Sent:
To:
Subject:

"
@utrecht.nl> on behalf of "Wijkbureau West" <WijkbureauWest@utrecht.nl>
Fri, 23 Mar 2018 09:17:56 +0100
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>
FW: Contactverzoek Cereol-terrein

Ha
Ik zal vandaag kijken wat ik met de vraag van

kan.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Wijken

Wijkbureau West

Postadres Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ UTRECHT

Telefoon 030E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: donderdag 22 maart 2018 15:03
Aan: Wijkbureau West
Onderwerp: Contactverzoek Cereol-terrein
Dag collega’s,
Zojuist was dhr.
aan onze balie. Hij heeft al eerder met jullie gemaild over het Cereol-terrein. Hij zou
graag zien dat er een integrale aanpak of visie voor dit terrein komt.
Als voorbeeld gaf hij aan dat er een verzoek lag voor hekjes om de plantsoenen omdat auto’s hierop parkeren.
Reactie van de opzichter hierop is dat het aan handhaving is foutparkeerders tegen te gaan. Handhaving kan
hier niet 24/7 controleren en het gevolg is dat er nog steeds auto’s in de plantsoenen staan.
Meneer geeft aan graag mee te denken om dit terrein minder rommelig te maken en te houden en te zorgen dat
er een visie voor het terrein komt. Willen jullie contact met hem opnemen?

T: 06E:

@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Wijken

Wijkbureau Binnenstad

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ, Utrecht (5e etage)

Telefoon 14 030
E-mail binnenstad@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl/binnenstad

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Tue, 27 Mar 2018 13:05:35 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
Overzicht financiën
Overzicht financien.xlsx

@utrecht.nl>

Hoi Rachel,
Gé heeft eerder gevraagd of er een verschil is met de eerdere raming.
Bij de eerste raming was het bedrag inderdaad lager t.w.
en het hogere bedrag van inzet

. Dit heeft vooral te maken met de IBU kosten

Wat betreft mijn uren durf ik niet te zeggen of ik het ga redden. Het gaat er om hangen. Kijk jij ook nog even
naar je uren? En is het een idee om dit een volgende keer te bespreken?
Groetjes,
Ellen

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 27 Mar 2018 08:54:11 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>
FW: samenstelling en datum klankbordgroep

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-mai
utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 26 maart 2018 17:28
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Re: samenstelling en datum klankbordgroep

Beste mevrouw Kassing,
Hartelijk dank voor de informatie en het verschuiven van de datum voor de komende bijeenkomst.
Persoonlijk vind ik het geen probleem als de Beheergroep Cereol aanschuift.
Hartelijke groet,

Utrecht

+31

On Mon, Mar 26, 2018 at 4:11 PM +0200, "Kassing, Ellen"

@utrecht.nl> wrote:

Beste heer, mevrouw,
Diverse mensen hebben ons gevraagd om meer informatie over de Beheergroep Cereol, naar aanleiding van de
vraag vanuit de Beheergroep om deel te nemen aan de Klankbordgroep. Deze informatie geven we bij deze,
zodat iedereen zich een beeld kan vormen of deze groep moet deelnemen. Op donderdag 5 april laten wij u
weten wat we op basis van uw reacties doen met de deelname van de Beheergroep.
De Beheergroep bestaat uit alle huurders/gebruikers van de Cereol fabriek, dus vertegenwoordigers van Het
Wilde Westen, de bibliotheek, Buurten in de Fabriek, de school, etc. De groep vergadert regelmatig over alles
wat te maken heeft met het samen gebruiken van deze locatie. In het gesprek dat Rachel Broekmeulen met hen
had, gaven zij aan dat zij willen meedenken over wat de best mogelijke locatie kan zijn voor de benodigde
klaslokalen, omdat zij vanuit hun werk/functie betrokken zijn bij de gehele wijk West. Een keuze voor de
huisvesting in de Directievilla zien zij niet als een goede oplossing, daarom willen ze meedenken over
alternatieven.
, van Het Wilde Westen zal (bij instemming vanuit de Klankbordgroep) namens
deze Beheergroep aan de klankbordgroep deelnemen.
Verder hebben wij begrepen dat een aantal leden van de klankbordgroep op 9 april aanwezig moet zijn bij de
algemene ledenvergadering van het VVE Shakespearehof. Om deze reden hebben wij besloten om de
bijeenkomst van 9 april te verplaatsen. Zodra wij een geschikte datum hebben gevonden, laten wij u het gelijk
weten.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 28 Mar 2018 14:25:20 +0200
stand van zaken uitbreiding schoollokalen Dominicusschool en Johan de Wittschool

Geachte dames, heren,
Eerder heeft u aangegeven op de hoogte gehouden te worden van de uitbreiding van de Dominicusschool en de
Johan de Wittschool met 8 schoollokalen.
Graag informeren wij u hierbij over de laatste stand van zaken.
Het gaat hier inmiddels om in totaal 9 extra lokalen (4 i.p.v. 3 voor de St. Dominicusschool, 5 voor de Johan de
Wittschool). Op de website treft u binnenkort een uitleg over de redenen waarom er een extra lokaal nodig is.
Op de bewonersavond van 14 december is gesproken over
•
Mogelijke locaties voor de extra schoollokalen, de eisen die daaraan worden gesteld, en de beste
manier om hier samen met bewoners naar te zoeken.
•
Het huidige buitenspelen op het Cereolterrein

De mogelijke tijdelijke oplossingen voor het dringende ruimtegebrek van de scholen.
•
Ook hebben wij geïnteresseerden gevraagd om zich aan te melden voor een van de twee
klankbordgroepen. Eén om het buitenspelen in de huidige situatie verder aan te pakken/te bespreken,
en één voor het locatieonderzoek.
Lees het verslag van de avond (pdf, 83 kB)
Lees de presentatie (pdf, 933 kB)
Klankbordgroep Locatieonderzoek
Op 12 maart 2018 is de klankbordgroep Locatieonderzoek bij elkaar gekomen, bestaande uit bewoners, ouders
van leerlingen, leraren en directeuren van de scholen. Tijdens de bewonersavond op 14 december 2017 zijn veel
mogelijke locaties aangedragen die de gemeente op haalbaarheid onderzoekt. Tijdens deze eerste
Klankbordgroep bijeenkomst zijn de criteria hiervoor verder aangescherpt. Een vertegenwoordiger van de
Wijkraad West is lid van deze Klankbordgroep (maar was bij deze eerste bijeenkomst helaas verhinderd).
De klankbordgroep komt begin april, als het locatieonderzoek weer een stap verder is, opnieuw bij elkaar. En
bespreekt dan de geschikte geachte locaties voor de uitbreiding van de scholen. Tijdens een informatieavond
(uiterlijk eind mei) wordt het locatieonderzoek en de voorkeurslocaties breder met alle belangstellenden gedeeld
en besproken.
Klankbordgroep Buitenspelen
Op donderdag 18 januari heeft deze klankbordgroep gesproken over het buitenspelen van de kinderen van de
Dominicusschool in de omgeving van het Cereol-terrein. De Dominicusschool heeft verteld over de maatregelen
die zijn genomen naar aanleiding van de signalen van bewoners. Ook de buitenschoolse opvang en
tussenschoolse opvang hebben uitgelegd hoe zij het buiten spelen organiseren. Ook zijn er afspraken gemaakt
tussen de bewoners, de school en de BSO. Lees verder in het verslag
U kunt informatie over het project vinden op www.utrecht.nl/scholeninooginal. Mocht u naar aanleiding van het
bovenstaande nog vragen hebben, dan horen wij het graag.
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen en Ellen Kassing

From:
Sent:
To:

"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
Thu, 5 Apr 2018 14:35:00 +0100
"Dam, Ge van"
@utrecht.nl>;"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>;"
@maarbouwmanagement.nl'"
@maarbouwmanagement.nl>;"
;"
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>
Subject:
Artikel in Telegraaf
Attachments:
IMG-20180405-WA0000.jpg

Beste allen,
Ter informatie een artikel in de Telegraaf over ‘stroom leerlingen naar Oog in Al ongewenst’.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:

"Kassing, Ellen"
Thu, 5 Apr 2018 15:35:00 +0200
"Dam, Ge van"
@utrecht.nl>;"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>;"

Subject:
Attachments:

Artikel in Telegraaf
IMG-20180405-WA0000.jpg

Beste allen,
Ter informatie een artikel in de Telegraaf over ‘stroom leerlingen naar Oog in Al ongewenst’.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
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UTRECHT
VANDAAG

april

Fietsenstalling
Vanaf vandaag kan ie
dereen zijn stalen ros
neerzetten in de nieuwe
fietsenstalling Knoop. Er
is pal naast station
Utrecht Centraal plek
gemaakt voor 3.000
fietsen, die kunnen wor
den neergezet op drie
verdiepingen. De ingang
is aan de voet van de
Moreelsebrug, aan de
kant van de Jaarbeurs.
Daar is op borden ook
direct te zien of er nog
een plekje vrij is.

Cocktailbar
Hij gaat morgen pas
open, maar vanavond
kan iedereen vanaf 20
uur al een kijkje nemen
bij een nieuwe pop-up
cocktailbar. Botanicals
by Spector gaat morgen
voor één weekend open
in het Janskerkhof 2-4.
De cocktailbar is volle
dig Ingericht als ‘botani
sche’ jungle.

XJ
Bökkers

De rockband Bökkers
treedt vanavond op in
De Helling. De Overijs
selse formatie doet dat
voor het eerst sinds hun
stunt' in oktober vorig
jaar. Toen promootte de
band hun nieuwe single
door ten onrechte te
zeggen dat de leadzan
ger in elkaar was gesla
gen in Utrecht (toto).
Vervolgens werd de
band het mikpunt van
hoon en kregen ze veel
aandacht. Vanavond om
20.15 uur treden ze op

Utrechts Nieuwsblad
onlioe
website AD.nl/utrecht

Kind rijken
naar school
in rijke wijk
De tweedeling in het Utrechtse
onderwijs, die volgens een re
cent onderzoek toeneemt,
wordt volgens de onderwijsin
spectie voor een groot deel ver
klaard doordat mensen met ge
lijk inkomen, opleidingsniveau
en migratie-achter grond so
wieso al bij elkaar in de wijk
wonen.
Ard Schouten en Peter Koop
Utrecht

Ouders met een hoog inkomen kie
zen steeds vaker een school waarop
ook andere ‘rijke’ kinderen zitten.
De scholen in de buurt worden dan
dus automatisch bevolkt door een
vrij homogene groep. Maar die se
gregatie tussen scholen wordt nóg
sterker doordat rijke ouders uit ar
mere wijken hun kind naar een
school in een rijke wijk sturen.
In Utrecht zou eigenlijk 56 pro
cent van de leerlingen van school
moeten veranderen om tot een
evenwichtige verdeling te komen,
zo becijferde de onderwijsinspec
tie. Alleen in Den Haag. Rotterdam
en Arnhem is de tweedeling tussen
arm en rijk groter.
Dit leidt in Utrecht ook tot prak
tische problemen. In Utrecht-West
bijvoorbeeld adviseert de wijkraad

▲ De Dominicusschool in Oog in
Al. >
L M.'.f

in Oog in Al brengen”, zegt wijk
raad woord voerder laap Visser. Dat
trekt verder aan als de Merwedelunaalzone wordt ontwikkeld, ver
wacht hij. „De ’intelligentievfucht’
die gaande is, heeft een aanzui
gende werking op het verkeer, om
dat ouders hun kroost met de auto
naar school brengen. Omdat het
veiliger is én makkelijker. Omdat ze
zelf door moeten naar hun werk."
De Katholieke scholenstichting
Utrecht (KSU) herkent de trend die
de wijkraad signaleert over de ’intelligentievlucht' niet. ..91 procent
van de leerlingen van de St. Dominicus is afkomstig uit Oog in Al",
zegt |an van der Klis namens het
College van Bestuur. Bij de lohan
de Wittschool komt een hoger per
centage leerlingen van buiten Oog
in Al. Uit de andere ‘vvestwijken
Lombok. Nieuw Engeland. Oog in
Al. Schepenbuurt en Welgelegen
1n
(ïS procent) en overige wijken (19
procent). De stichting Openbaar
Primair Onderwijs kon gisteren
—Jaap Visser (wijkraad)
niet zeggen of zorgen die de wijk
raad heeft over de gevolgen van een
het college van b en w om ervoor te
‘intelligencievlucht’ terecht zijn..
zorgen dat het onderwijs in omligVisser is van mening dat de
gende wijken beter op peil wordt
schoolbesturen en de gemeente
gebracht. Twee scholen in Oog en
Utrecht creatiever moeten zijn bij
Al hebben plannen om flink uit te
het vinden van oplossingen om
breiden — de Dominicusschool en
Oog in Al te ontlasten. „De Dorrude lohan de Wittschool - maar de
nicusschool en de De Wittschool
wijkraad vraagt zich af of nieuw- of
spelen in op de ontwikkelingen en
aanbouw wel gewenst is. „Onze
vragen extra ruimte. Wij zeggen
Gebruik
daarvoor
leegstaande
wijkraadsleden merken dat er
steeds meer ouders uit omliggende
schoollokalen en gebouwen in Ka*
wijken hun kinderen naar scholen
naleneiland.”

M

HOUTEN In Houten en Purmerend zijn twee mannen aangehou
den in verband met de liquidatie
van een 50-jarige man uit Amster
dam in 2014 De twee 30-jarige ar
restanten worden verdacht vaun bfiil

nior Gillis, was neergescho^^
Hulpdiensten konden niets mee
voor hem doen.
Gillis stond bekend al:
1
dige ramkraker en over

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen" <
@utrecht.nl>
Mon, 25 Jun 2018 13:49:45 +0100
"
FW: Communicatie buurt Oog in Al

Hallo

en

Helaas kan ik jullie allebei niet bereiken. Onderstaand de acties die wij de komende dagen in gang gaan zetten.
Wij zijn alles aan het voorbereiden (mails etc). Verder is het nog even afwachten wat er uit de overleggen van
de wethouders komt.
Wij houden jullie op de hoogte. Mochten jullie nog suggesties 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 030
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 25 juni 2018 13:42
Aan: Hoogveld, Mara; Dam, Ge van
CC:
Onderwerp: Communicatie buurt Oog in Al
Hallo Mara en Gé,
Zoals afgesproken hierbij de acties nog even op de mail:

Datum

Actie

Wie

From:
Sent:
Subject:

@utrecht.nl>
Mon, 16 Jul 2018 09:57:23 +0100
Uitbreiding schoollokalen Oog in Al - update

Beste dames, heren,
Graag informeer ik u hierbij over enkele ontwikkelingen in de zoektocht naar de 8 à 9 schoollokalen in Oog in Al.
In de eerste plaats is het goed te weten dat ik Rachel Broekmeulen in dit project vervang, zij heeft een nieuwe
baan binnen de gemeente.
Advies Wijkraad West Uitbreiding schoollokalen Oog in Al
De Wijkraad West heeft een brief aan het college geschreven over de Uitbreiding Dominicusschool en Johan de
Witt school beiden in Oog in Al. Een ontwikkeling waarvan de Wijkraad West de vraag stelt of deze wenselijk is.
In de Reactie van b en w 3 juli (pdf, 1,4 MB) wordt ingegaan op de leerlingenprognoses, herkomst van de
leerlingen, het proces tot nu toe en het vervolg. Ook wordt in de stukken de urgente en tijdelijke maatregel
aangekondigd die de gemeente genoodzaakt is te nemen: het komende jaar wordt een extra schoollokaal in de
Cereolfabriek in gebruik genomen. De gemeente heeft hier op 11 juli gesproken met de Wijkraad en de
Klankbordgroep locatieonderzoek. De gemeente heeft aan de wijkraad toegezegd na de zomervakantie een
nadere toelichting te geven op de ontwikkelingen (zoals woningbouw) in de omliggende subwijken en wat dit op
de lange termijn betekent voor de onderwijsvoorzieningen in deze wijken.
Consultatie wijk over mogelijke locaties uitbreiding schoollokalen Oog in Al
Na de zomervakantie wordt het concept locatieonderzoek gedeeld met alle bewoners in de subwijk Oog in Al en
andere belanghebbenden. Tijdens een informatieavond in het derde kwartaal van 2018, gaan we met elkaar in
gesprek. De betrokkenen worden geconsulteerd over de mogelijke locaties die naar voren komen uit het concept
locatieonderzoek. Daarnaast doet de gemeente op dit moment aanvullend onderzoek naar de technische en
financiële haalbaarheid van de diverse locaties. In het eerste kwartaal van 2019 komt uit deze aanvullende
onderzoeken en de consultatie van de wijk een voorkeursscenario naar voren. Na definitieve besluitvorming van
het college wordt dit scenario tot uitvoering gebracht. De streefdatum voor de realisatie van de benodigde
schoollokalen in Oog in Al is 1 september 2020. Lees meer over het locatieonderzoek en het proces in het ‘Memo
Groei aantal basisschoolleerlingen in Oog in Al’ dat aan de gemeenteraad is gestuurd.
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Marketing- en Communicatienetwerk

Telefoon 030
E-mail
@utrecht.nl
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:
Cc:
Subject:

Hallo

"Kassing, Ellen" <
@utrecht.nl>
Thu, 11 Oct 2018 14:48:56 +0100
"
@utrecht.nl>;"
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
klankbordgroep buiten spelen

@utrecht.nl>

en

Helaas kan ik jullie niet bereiken om even terug te koppelen hoe het gesprek met de klankbordgroep buiten
spelen is gegaan. Ik ben morgen vrij, maar zal
maandag even bellen.
Alvast een korte terugkoppeling per mail:
- Het was een goed gesprek in een goede sfeer. De school, BSO en vier bewoners waren aanwezig.
- Sinds de school en BSO strakker op de regels zitten, is het rustiger geworden. Maar het geluidsoverlast
blijft en zij ervaren dit als een verstoring in hun leefomgeving. Er zijn nog een aantal aanvullende
afspraken gemaakt.
- Het park kwam ook aan de orde. Een bewoner gaf aan dat bij de Violenheuvel zowel overdag als ’s nachts
gedeald wordt. Het is daar een onveilige situatie. Ik heb dit ook aan
doorgegeven, maar het lijkt mij goed dat jullie hier ook van op de hoogte zijn.
- De Directievilla kwam ook aan de orde i.v.m. herstelwerkzaamheden. Zie ook de mail naar de
klankbordgroep locatieonderzoek. Deze heb ik net naar jullie doorgestuurd.
- We hebben met elkaar het voorstel van de inrichting besproken. Allen waren het er mee eens dat er iets
voor de veiligheid van de kinderen moet gebeuren. De gemeente heeft hiervoor een voorstel gedaan, hier
is veel heen en weer over gepraat. Voor 1 bewoner was het hekwerk niet fijn. Het geeft hem het gevoel
dat de openbare ruimte wordt afgesloten. Uiteindelijk zijn wij met de groep er uitgekomen om geen hekje
te doen, maar een haag. Daar was hij nog niet helemaal blij mee, maar legde zich daarbij neer, omdat de
rest hiermee akkoord was. Verder komt er nog een lijn in de bestrating en een opstaande hoge rand voor
floor voetbal. Uitvoering is naar verwachting eind december/begin januari. De rest van de omgeving
zullen wij hierover informeren.
- Gezamenlijk is afgesproken om de klankbordgroep op te heffen. Wel is afgesproken dat de school initiatief
neemt om regelmatig als buren met elkaar te zitten. De gemeente heeft hier verder geen rol in.
Natuurlijk is er nog meer besproken, maar dit zal ik maandag verder toelichten en kunnen jullie natuurlijk
teruglezen in het verslag.
Bas Keuper is de nieuwe projectmanager en is net gestart. Het lijkt ons goed om binnenkort ook kennis met
jullie te maken. Ik zal hiervoor een afspraak plannen.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Thu, 18 Oct 2018 10:02:46 +0200
"
utrecht
@utrecht.nl>
RE: conceptmail aan klankbordgroep buiten spelen - graag vandaag reactie-

Oké, bedankt! Dan ga ik dat melden. Ik stuur niet de hele lijst met planten mee, mochten ze hier interesse
hebben dan kunnen we dat alsnog doen, maar dat verwacht ik niet.
Nogmaals dank allebei voor jullie snelle reacties!!!

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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 10:01
Aan: Kassing, Ellen;
Onderwerp: RE: conceptmail aan klankbordgroep buiten spelen - graag vandaag reactieHallo Ellen,
Naast de nieuwe haag van 80cm komt een 2 meter brede groenstrook aan de binnen zijde van het plein.
Deze groenstrook krijgt exact de zelfde vaste planten en bollen als de groenvakken in de bocht naast het
fietspad van de Everard Meijsterlaan nabij het park. (Zie referenties)
Narcissus ‘Rijnveld Early Sensation’
Narcissus ‘Lemon Beauty’

15 stuks per m2
15 stuks per m2

Allium spharocephalon
Allium nigrum
Hemerocallis ‘Stella de Oro’
Nepeta faassenii “Groi’
Aster divaricatus
Kalimeris incisa ‘Madiva’
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’
Aster ageratoides ‘Stardust’
Panicum virgatum “Rehbraun’
Luzula sylvatica

40 stuks per m2
5 stuks per m2
1 stuks per m2
2 stuks per m2
2 stuks per m2
1 stuks per m2
2 stuks per m2
1 stuks per m2
0,5 stuks per m2
2 stuks per m2

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

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

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 7:51
Aan:
Onderwerp: conceptmail aan klankbordgroep buiten spelen - graag vandaag reactieHallo

en

Onderstaand ontvangen jullie een conceptmail naar de klankbordgroep.
adviseert om voor de
volledigheid het conceptontwerp bij te voegen, welke is besproken (ook ivm dossiervorming) en niet het
aangepaste ontwerp. Het aangepaste ontwerp kunnen wij dan later nasturen.
Het verslag heb ik op advies van
iets aangepast (proces bij ontwerp meer beschreven). Willen jullie
hierop nog meelezen? Het zijn de gemarkeerde stukjes in het verslag.
@

ik kreeg van jou een overzicht van planten. Wat kan ik hierover zeggen?

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Thu, 18 Oct 2018 18:48:01 +0200
"
@utrecht.nl>
RE: Klankbordgroep buiten spelen - conceptverslag image001.jpg

Helemaal niks nog.....
________________________________________
Van:
Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 18:25
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Re: Klankbordgroep buiten spelen - conceptverslag Dankjewel! Heb je eigenlijk al reacties gekregen op het concept locatieonderzoek, vroeg ik me af

Verzonden vanaf Samsung Mobile.

-------- Oorspronkelijk bericht -------Van: "Kassing, Ellen"
Datum:18-10-2018 5:28 PM (GMT+01:00)
Aan:
"
Onderwerp: FW: Klankbordgroep buiten spelen - conceptverslag -

Ter info.

Met vriendelijke groet,

Ellen Kassing,
Projectsecretaris

Gemeente Utrecht

Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

-

Nogmaals delen van de contactgegevens van de klankbordgroep

In de bijlage treffen jullie de contactgegevens.

-

De gemeente informeert of vergroening een geluiddempende werking heeft

De vraag is intern uitgezet. Zodra deze vraag is beantwoord, laten wij jullie de uitkomst weten.

Het signaleren van de onveilige situatie bij de Violenheuvel in het park Oog in Al
Het wijkbureau heeft de melding over de onveilige situatie in het park doorgegeven aan VTH en de politie met het verzoek deze plek de
komende tijd mee te nemen in de rondes.

-

De gemeente zoekt uit of er naast de haag ook andere plantensoorten mogelijk zijn

Naast de nieuwe haag van 80cm komt een 2 meter brede groenstrook aan de binnen zijde van het plein.
Deze groenstrook krijgt exact dezelfde vaste planten en bollen als de groenvakken in de bocht naast het fietspad van de Everard Meijsterlaan
nabij het park.

-

De gemeente informeert de klankbordgroep of er een vergunning nodig is voor de wijzigingen op het schoolplein

Voor deze wijzigingen is er geen vergunning nodig.

Mochten jullie hierover vragen hebben dan hoor ik het graag. Van 19 oktober tot 25 oktober ben ik afwezig i.v.m. vakantie.
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

@utrecht nl>

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

Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

[Climate planet]<https://climateplanet nl/>

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
Tue, 30 Oct 2018 16:14:15 +0100
"
@utrecht.nl>
FW: contact wijkagent

Hoi
Zie onderstaand de contactgegevens.
Pak jij dit verder op met de wijkagent?
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 16:14
Aan: '
Onderwerp: RE: contact wijkagent
Beste
Bedankt voor de snelle reactie. Ik zal jouw contactgegevens doorgeven met daarbij de melding dat je tot 14
december in het buitenland verblijft.
Overigens heb ik begrepen dat deze omgeving sinds de melding wordt meegenomen in de rondes van de politie.

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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 12:32
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Re: contact wijkagent

Beste Ellen,
Prima dat je mijn contactgegevens doorgeeft aan de wijkagent. Ik weet niet precies waar de Violenheuvel ligt, maar het gaat
om de noordelijke punt van het park, grenzend aan de sluiswachterswoning.
.
Met vriendelijke groet,

Utrecht
E-mail:
@gmail.com
Tel: +
Op 29 okt. 2018 om 10:54 heeft Kassing, Ellen

@utrecht.nl> het volgende geschreven:

Beste
Tijdens de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep buiten spelen hebben wij gesproken over de
onveilige situatie in het park Oog in Al bij de Violenheuvel.

Jouw signaal heb ik zoals afgesproken ook doorgegeven aan het Wijkbureau.
Een collega van het Wijkbureau heeft bij mij aangegeven dat de wijkagent graag contact wil
opnemen met degene die dit tijdens de klankbordgroep heeft gemeld. Mag ik jouw contactgegevens
hiervoor doorgeven aan het Wijkbureau, zodat zij dit kunnen doorgeven aan de wijkagent?
Daarbij is het verzoek gedaan of mensen melding willen doen op het moment dat ze zich onveilig
voelen, dan kan de politie er ook meteen naar toe.
Graag ontvang ik jouw 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 030
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

<image001.jpg>
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From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 30 Oct 2018 20:16:56 +0200
@utrecht.nl>
Dominicuskerk

Hallo
Even geleden ben jij bezig geweest met het onderzoek naar de Dominicuskerk. Wij hebben toen een overzicht
van de kosten ontvangen en volgens mij zou jij over deze locatie contact zoeken met Monumenten.
Kan jij ons informeren over de stand van zaken?
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 30 Oct 2018 20:13:48 +0200
"Dam, Ge van"
@utrecht.nl>
Overleg Wijkraad

Hallo Gé,
N.a.v. ons overlegje van vanmiddag heb ik even mijn aantekeningen erbij gepakt. Ik zie dat we toen hadden
bedacht dat jij aanwezig bent bij het overleg, volgens mij in de rol van opdrachtgever.
Ik denk dat het ook zonder jou kan. Wat schat jij in? Wellicht afstemmen met
?
De agenda is als volgt:
-

Aantrekkingskracht Lombok / verantwoordelijkheid schoolbesturen
(bevoegdheden) (
Projecten in wijk West
)
Proces & Communicatie / Rol Wijkraad vervolg
Hoe kunnen jullie helpen om tot locatiekeuze te komen? Betrekken andere partijen. Dossiervorming.
Beschikbare informatie.

Aanwezig:

/

/ Ellen Kassing /

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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag
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/ Gé van Dam

From:
Sent:
To:
Subject:

Beste

"Kassing, Ellen"
Tue, 30 Oct 2018 19:10:12 +0200
RE: Klankbordgroep Locatieonderzoek

>

,

Bedankt voor jouw reactie! Wij zorgen ervoor dat beide bijlagen worden toegevoegd aan het conceptlocatieonderzoek.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: woensdag 24 oktober 2018 14:11
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Klankbordgroep Locatieonderzoek

Beste Ellen,
Eerder heb ik met Rachel een mailwisseling gehad met vragen en opmerkingen. Het lijkt mij goed om deze bij het concept
locatieonderzoek als bijlage toe te voegen. Hierdoor voorkomen we, dat ik nogmaals dezelfde opmerkingen moet maken.
Zie ook 2e bijlage.
Met vriendelijke groet,

Van: Kassing, Ellen <
@utrecht.nl>
Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 15:30
Aan: Kassing, Ellen <
@utrecht.nl>
Onderwerp: Klankbordgroep Locatieonderzoek
Beste leden van de klankbordgroep,
Zoals afgesproken, ontvangen jullie in de bijlagen de volgende stukken:
-

Conceptverslag d.d. 11 juli 2018
Op verzoek van een lid van de klankbordgroep hebben wij het verslag aangepast. Zie gemarkeerd stukje.
Mochten jullie nog wijzigingen en/of aanvullingen hebben dan horen wij dit graag voor 17 oktober.
Daarna zullen wij het verslag op de website plaatsen.

-

Conceptverslag d.d. 13 september 2018
Mochten jullie nog wijzigingen en/of aanvullingen hebben dan horen wij dit graag voor 17 oktober.
Daarna zullen wij het verslag op de website plaatsen.

-

Concept locatieonderzoek en reactieformulier
Zoals bij jullie bekend, is de opgave dusdanig gewijzigd dat dit concept-locatieonderzoek hier niet meer
bij aansluit. Dit concept locatieonderzoek is gebaseerd op de oude uitgangspunten van het project en
wordt niet definitief afgerond. Er heeft geen bestuurlijke afstemming plaatsgevonden over dit concept
locatieonderzoek. De tot nu vergaarde informatie uit dit concept locatieonderzoek wordt meegenomen in
het vervolgtraject.
Indien gewenst, kunnen jullie via bijgevoegd formulier uiterlijk 4 november 2018 reageren op dit
concept locatieonderzoek. Wij voegen deze reactie als bijlage aan het concept locatieonderzoek.

Vorige week heeft er een inspectie van het pand ‘Directievilla’ plaatsgevonden. Op basis hiervan is een plan van
aanpak gemaakt om op de korte termijn de veiligheid weer te kunnen waarborgen. Deze maatregelen zijn
afgestemd met de gemeentelijke afdeling Erfgoed en een aannemer die ervaren is in het uitvoeren van
werkzaamheden aan rijks- en stadsmonumenten. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houden
genoemde partijen intensief contact zodat het gebouw op de juiste manier wordt hersteld.
Komende vrijdag worden de volgende maatregelen getroffen en nemen zo’n twee weken in beslag:

 Het huidige bouwhek bij de achtertuiningang wordt vervangen door een semi-open schutting aan










hardhouten palen. Hiermee wordt er een harde begrenzing aangebracht van de tuin met behoud van zicht
op de tuin.
Aan de binnenzijde wordt de hoofdentree extra gebarricadeerd om de kans op inbraak te minimaliseren.
De ramen in de buitengevel en daken wordt dichtgezet en geborgd om de kans op inbraak minimaliseren.
Loshangende onderdelen die niet bij het gebouw zelf horen (ongebruikte kabels en armatuur) worden
verwijderd.
De kapotte ruiten in de buitengevel worden vervangen.
Loshangende bouwkundige dakgoot worden bevestigd.
Losliggende dakpannen worden terug geplaatst.
Het dakbeschot wordt plaatselijk hersteld.
De achtertuin en platte daken worden opgeruimd.
Het groen in de achtertuin wordt gesnoeid.

Naast bovenstaande werkzaamheden op de korte termijn, wordt op dit moment ook gewerkt aan een
onderhoudsplan om de staat van de Directievilla weer op het juiste niveau te brengen. Hierbij kunt u denken aan
bijvoorbeeld het vervangen van het lood om lekkages te verhelpen. Als er meer duidelijkheid is over deze
onderhoudswerkzaamheden, worden de direct omwonenden van de Directievilla hierover geïnformeerd.
Mochten jullie hierover nog vragen hebben dan horen wij het graag.

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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Mon, 5 Nov 2018 12:26:52 +0200
utrecht.nl>;"Dam, Ge van"
;"
<
@utrecht.nl>;"Keuper, Bas"
Agenda afstemmingsoverleg 6-11
Actiepuntenlijst.xlsx

@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>

Beste collega’s,
Hierbij een overzicht met de agendapunten voor morgen. In de bijlage treffen jullie de actiepuntenlijst.
1) Overleg Wijkraad 8-11
- deelnemers aan overleg

2) Gesprekken schoolbesturen
- bellen en afspraken maken
3) Klankbordgroep buiten spelen
- stand van zaken
- planning werkzaamheden ivm communicatie
4) Locatieonderzoek en verslagen
- stand van zaken
5) Stand van zaken plan van aanpak
6) Stand van zaken Wob
7) Actiepuntenlijst
Tot morgen!
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
Mon, 5 Nov 2018 14:27:21 +0100
"
@utrecht.nl>
externe veiligheid

Hoi
Voor uitbreiding schoollokalen Oog in Al zijn wij op zoek naar iemand die meer weet van externe veiligheid.
Weet jij iemand? Is dit iemand van het wijkbureau?
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Rollaag donker van kleur

Opsluitband verhoog van rubber

Bestaande haag doorzetten en verbreden

Plantvak vaste planten

te gaan denken.
is betrokken geweest bij de kleedkamergebouwen in Lunetten die circulair
zijn aanbesteed, lijkt me nuttig om sowieso ook naar hun opgedane kennis en geleerde lessen te kijken.
is binnen UVO ook bezig met duurzaamheid en circulair bouwen, evenals
.
Belangrijk is om te bepalen of je de markt actief bij het vinden van een duurzame & circulair oplossing wilt
betrekken en op welke manier en in welke fase. Is hier al een strategie voor opgesteld?
Met vriendelijke groet,

T 030 - 286

/ 06
@utrecht.nl
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/inkoopbeleid/actieplan-maatschappelijk-verantwoord-inkopen/
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
maandag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag
Postbus 8406
3503 RK Utrecht

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 6 november 2018 12:52
Aan:
Onderwerp: duurzaamheid
Hoi
Via via ben ik bij jou terecht gekomen.
Wij zijn op zoek naar iemand die veel weet van duurzaamheid (breedste zin van het woord), bijvoorbeeld
energieneutraal of circulair bouwen.
Het is voor het project uitbreiding schoollokalen Oog in Al. Er moeten meer lokalen bijkomen in de wijk west en
daarbij willen wij ook kijken naar duurzaamheid.
Kan jij ons helpen of weet jij bij wie ik moet 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 030
E-mail
@utrecht.nl
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"
Tue, 6 Nov 2018 15:11:21 +0200
"
@utrecht.nl>
"
@utrecht.nl>;"
planning werkzaamheden buiten ruimte Cereol plein

@utrecht.nl>

Hallo
Weet jij toevallig al wanneer de werkzaamheden aan het Cereol plein (schoolplein) plaatsvinden?
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:

"Kassing, Ellen"
Tue, 6 Nov 2018 20:22:02 +0200

Subject:
definitief verslag klankbordgroep buiten spelen
Attachments:
Verslag buiten spelen Cereol 9 oktober definitief.pdf, Cereol buiten spelen ref beelden.jpg,
20181016_Cereol buitenruimte_schets ontwerp.pdf

Beste leden van de klankbordgroep,
Het conceptverslag van de bijeenkomst op 9 oktober is aangepast n.a.v. een tweetal reacties op het stukje over
de wegwijzer. Als er nog vragen zijn over de wegwijzer dan kunnen jullie terecht bij het wijkbureau. Het
definitieve verslag wordt op de website geplaatst.
https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/onderwijshuisvesting/scholen-in-oog-in-al/
In de bijlage treffen jullie het uitgewerkte ontwerp en de referentiebeelden.
Onderstaand een korte terugkoppeling van een aantal vragen, die nog open stonden t.w.:
-

De gemeente informeert of vergroening een geluiddempende werking heeft
De geluidsdeskundige is van mening dat op deze korte afstanden het toevoegen van groen weinig effect
heeft op de verlaging van het geluidsniveau.

-

Het signaleren van de onveilige situatie bij de Violenheuvel in het park Oog in Al
Het wijkbureau heeft de melding over de onveilige situatie in het park doorgegeven aan VTH en de politie
met het verzoek deze plek de komende tijd mee te nemen in de rondes. De politie verzoekt om bij een
onveilig gevoel altijd melding te doen bij de politie. Verder neemt de wijkagent contact op met één van
de bewoners.

Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Burgemeester en Wethouders
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Wijkraad West

Behandeld door
Doorkiesnummer
E-mail
Bijlage(n)
Uw kenmerk
Uw brief van

Bas Lamers
030 - 28 6 2861
b.lamers@utrecht.nl
Geen
28-03-2018

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

3 juli 201 8
5456630
Uitbreiding schoollokalen Oog in Al

05 JULI 2018

Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heren Lerou en Visser,
Hartelijk dank voor uw brief van 28 maart jl.. In uw brief geeft u aan dat er ontwikkelingen zijn in de
wijk West op het gebied van onderwijs waarvan u zich afvraagt of deze wenselijk zijn. Ontwikkelingen
die tot uiting komen in de groei van het aantal leerlingen in de subwijk Oog in Al. Concreet met de
uitbreiding van het aantal schoollokalen van de Dominicusschool en de Johan de Wittschool.
Wettelijke taak realisatie voldoende onderwijshuisvesting
Waar u al aan refereert in uw brief: de gemeente Utrecht heeft de wettelijke taak om ruimte te bieden
aan de groei van de Dominicusschool en de Johan de Witschool. Op basis van de door de gemeenteraad
vastgestelde leerlingenprognoses hebben deze scholen recht op de uitbreiding van 8 a 9 lokalen. Voor
de St. Dominicusschool is het probleem zeer urgent, deze school heeft al sinds 2016 recht op
uitbreiding met 3 lokalen.
Herkomst leerlingen scholen in Oog in Ai
In uw brief heeft u een aantal specifieke vragen gesteld ten aanzien van voedingsgebied,
leerlingpopulatie en belangstellingpercentages. De leerlingenprognose laten op deze punten zien;
Van de gehele populatie op de basisscholen in Oog in Al komt 66 % uit de subwijk zelf. Dit is
een iets hoger percentage dan in andere wijken in Utrecht, waar gemiddeld 63 % van de
basisschoolleerlingen in de eigen wijk naar school gaat.
Wel zijn er meer basisscholen in Oog in Al dan in de andere subwijken en deze hebben ook
een grotere capaciteit dan de scholen in de andere subwijken. Echter, deze capaciteit wordt
voor het grootste deel benut door leerlingen uit de subwijk Oog in Al.
Dat de scholen in subwijk Lombok, de Jenaplanschool De Brug en OBS Oog een specifieke
onderwijsvorm hebben en daardoor een bovenwijkse functie. Tegelijkertijd blijkt uit de cijfers
dat van beide scholen in Lombok 65% uit de eigen subwijk komt en 24% uit de wijk West.
Op de 3 basisscholen in de subwijk Nieuw Engeland komt 70% van de leerlingen uit de eigen
subwijk en 21% uit de wijk West.

Burgemeester en Wethouders
Datum
Ons kenmerk

3 juli 2018
545663Ö

Gemeente Utrecht

In tellig en tie vluch t
In uw brief uit u uw zorg ten aanzien van de zogeheten inteliigentievlucht. Naar aanleiding daarvan
hebben wij het opleidingsniveau per subwijk nader bekeken. Dit opleidingsniveau is in alle 3 subwijken
vergelijkbaar en dat komt ook tot uiting in de leerlingenpopulatie van de scholen. In alle subwijken
hebben de scholen een gemengde samenstelling: kinderen met laagopgeleide ouders, kinderen met
hoogopgeleide ouders en alles daar tussenin. Er zijn geen cijfers die wijzen op een inteliigentievlucht
naar scholen in Oog in Al.
Verdeling groei Dominicusschool en Johan de Witt
Met name de Dominicusschool, waarvan 92% van de leerlingen uit de subwijk Oog in Al komt, laat een
sterke groei zien. Volgens de prognoses groeit de Dominicusschool met 8 a 9 schoollokalen. De
Dominicusschool heeft aangegeven met 3 lokalen tot een maximum van 28 groepen te willen groeien.
De resterende benodigde capaciteit van 5 lokalen wordt opgevangen door de Johan de Wittschool.
Omdat de wachtlijsten tussen de beide scholen zijn afgestemd, is het aannemelijk dat deze extra
klaslokalen grotendeels gevuld worden door leerlingen uit de subwijk Oog in Al. Het realiseren van
deze lokalen in deze subwijk ligt daarmee voor de hand, juist om verkeersbewegingen binnen de wijk
West niet verder te laten toenemen.
Toevoeging schoollokaal Dominicusschool in Cereolfabriek
Zoals eerder aangegeven, is de urgentie voor de St. Dominicusschool hoog. De school heeft al sinds
201 6 recht op uitbreiding met 3 lokalen. Voor de korte termijn, tot het locatieonderzoek en de
realisatie van de benodigde schoollokalen is afgerond, wordt er tijdelijk en vanaf de start van
schooljaar 2018/2019 één schoollokaal toegevoegd aan de zogenoemde ‘dislocatie’ in de
Cereolfabriek. Dit betekent dat de Dominicusschool vanaf dit schooljaar op deze plek 6 schoollokalen
heeft, in plaats van de 5 14 (5 klassen en een plusklas) het afgelopen schooljaar.
Planvorming en participatie
Om op een goede manier invulling te geven aan de uitbreiding van het aantal schoollokalen in Oog in
Al, hecht de gemeente er veel waarde aan het proces zorgvuldig in te richten en samen met bewoners
tot de geschikte oplossingen te komen. Om de groei van het aantal schoollokalen in Oog in Al een
goede plek te geven in de wijk, onderzoekt de gemeente de mogelijke locaties samen met de
klankbordgroep Locatieonderzoek. In de klankbordgroep Locatieonderzoek zijn bewoners uit de
directe omgeving van de Cereolfabriek, vertegenwoordigers van de twee scholen, ouders en de
Wijkraad West vertegenwoordigd.
De bewoners uit de omgeving van de Cereolfabriek zijn nauw betrokken bij dit proces, omdat de
gemeente samen met de schoolbesturen SPO en KSU in de eerste instantie heeft gewerkt aan een
oplossing op het Cereolterrein. Na bezwaar van de omwonenden heeft de gemeente twee
klankbordgroepen ingericht: één klankbordgroep om het buitenspelen van de kinderen die nu al
onderwijs krijgen op het Cereolterrein te verbeteren en één om samen met de buurtbewoners te
zoeken naar geschikte locaties voor de benodigde schoollokalen. Dat participatieproces is gestart op
14 december 2017. Tijdens een bewonersavond konden de aanwezigen aangeven welke locaties in
Oog in Al onderzocht zouden moeten worden als mogelijke onderwijslocatie. Alle aangedragen opties
zijn onderzocht en besproken. Het concept locatieonderzoek, met advisering van de klankbordgroep is
in de afrondende fase en wordt na de zomervakantie gedeeld met alle bewoners in de subwijk Oog in
Al en andere belanghebbenden. Zij worden geconsulteerd over de mogelijke locaties die naar voren
komen uit het concept locatieonderzoek. Daarnaast doet de gemeente aanvullend onderzoek naar de
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Ons kenmerk

3 juli 2018
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technische en financiële haalbaarheid van de diverse locaties. Tijdens een informatieavond die in het
derde kwartaal van 201 8 georganiseerd wordt, gaan wij hierover in gesprek met alle belanghebbenden.
Gelijke kansen in onderwijs
De gemeente heeft regelmatig gesprekken met de onderwijspartners in de Wijk West en de Utrechtse
schoolbesturen. Over zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het onderwijs en de bijbehorende
onderwijshuisvesting. Wij verzekeren u dat wij ons als gemeente samen met onze onderwijspartners
blijven inzetten op (het stimuleren van) gelijke kansen in het Utrechtse onderwijs. De ontwikkelingen
waar u aandacht voor heeft gevraagd, blijven wij daar bij betrekken.
Het bovenstaande bespreken wij graag nader met u. Hierover wordt op korte termijn contact met u
opgenomen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,
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From:
Sent:
To:
utrecht
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 7 Nov 2018 12:43:46 +0200

@ksu-utrecht.nl>;"
@ksu-utrecht.nl>
RE: kennismakingsgesprek

Hallo

en

Ik heb nog geen reactie gehad van
Dominicusschool?
@

@ksu-

maar zullen we voorlopig reserveren donderdag om 12.00 uur bij de

wil je ons laten weten of het jou ook lukt?

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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
@ksu-utrecht.nl]
Verzonden: woensdag 7 november 2018 10:59
Aan:
; Kassing, Ellen;
Onderwerp: RE: kennismakingsgesprek

Beste Ellen,
In aansluiting op
20 november vervalt ivm beschikbaarheid

Van: Kassing, Ellen [mailto
@utrecht.nl]
Verzonden: dinsdag 6 november 2018 19:39
Aan:
@ksu-utrecht.nl>;
@ksu-utrecht.nl>
Onderwerp: kennismakingsgesprek
Beste

@ksu-utrecht.nl>;

en

De nieuwe projectmanager

wil graag met jullie kennismaken.

Mogelijke data zijn:
Dinsdag 20 november vanaf 14.30 uur
Dinsdag 27 november hele dag
Donderdag 29 november hele dag
Wij stellen voor om dit gesprek te houden bij de Dominicusschool, Händelstraat.
Willen jullie mij laten weten welke data mogelijk zijn?
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Disclaimer van de KSU:
Dit bericht inclusief eventuele b jlage(n) is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan

de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend. De inhoud van
dit bericht inclusief eventuele b jlage(n) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Het is niet toegestaan deze
informatie te verspreiden, kopiëren of te verstrekken aan derden. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, dient u de afzender hiervan per kerende e-mail op de hoogte te
brengen en dit bericht te verw jderen en eventuele b jlage(n) niet te openen.

Bekijk het filmpje van de KSU: ‘De leerling blinkt uit’

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Thu, 8 Nov 2018 09:19:47 +0200
"
@utrecht.nl>
Gesprek Wijkraad

Hallo
Ter informatie:
Wij hebben vanavond een afspraak met de Wijkraad. Dit is nog een toezegging van voor de zomer, ondank de
wijziging in het project willen zij deze afspraak door laten gaan. Zij willen o.a. graag een toelichting op de
cijfers. Verder is het gelijk een kennismakingsgesprek met de nieuwe projectmanager, Bas Keuper.
Van dit overleg zal ik een verslagje maken.
Volgende week hebben we een afspraak dan kunnen we gelijk terugkoppeling geven.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Dank!
Bij vragen hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Onderwijs, MFA's, Sport

Postadres Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT

Bezoekadres Stadsplateau 1,

Telefoon 030E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig dinsdag t/m vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Ik begreep dat jij aanwezig bent geweest met het overleg tussen

en de Wijkraad (benen op tafel) van vorige week.

Is het onderwerp uitbreiding schoollokalen ter sprake gekomen? Zo ja, wat is er besproken?
Groet,
Ellen
-----Oorspronkelijke afspraak----Van:
Verzonden: dinsdag 13 november 2018 13:02
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Geaccepteerd: Kennismaking
-Bas Keuper
Tijd: donderdag 22 november 2018 12:00-13:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Huiskamer PMB, 9e verdieping

Utrechtse Vastgoed Organisatie
Onderwijs, Sport en MFA's
E-mail onderwijshuisvestinq@utrecht.nl
Telefoon 14030
www.utrecht.nl/onderwijshuisvestinq/nieuws

Gemeente Utrecht

Wijkbericht

november 2018

Werkzaamheden buitenruimte Everard Meijsterlaan
In januari 2019 vinden er werkzaamheden plaats in de buitenruimte aan de Everard Meijsterlaan.
De bestaande buitenruimte tussen het park Ooq
in Al en de Cereolfabriek aan de Everard
Meijsterlaan wordt intensief gebruikt door
diverse gebruikers: spelende (schoolgaande)
kinderen, voetgangers, fietsers en brommers.
Om deze buitenruimte voor alle gebruikers
veiliger te maken, worden er enkele
aanpassingen gedaan. Met de klankbordgroep
‘Buiten spelen' is in goed overleg met betrokken
buurtbewoners, de schooldirectie, de
buitenschoolse opvang en de gemeente een

en BSO personeel kunnen op deze manier de
reqels van het buiten spelen beter handhaven.
4) In het gedeelte dat de kinderen van de school
en BSO gebruiken om te spelen, wordt er een
opstaande rand gebruikt om het balspel van de
kinderen leuker te maken. Dankzij de nieuwe
opstaande band van 8 a 10 cm verdwijnt de bal
minder snel in de hagen. De opstaande rand
wordt van zachter materiaal om geluidsoverlast
te beperken. Op de laagste punten in de
bestrating wordt de band doorbroken om
afwatering naar de haag te realiseren.

ontwerp gemaakt. U treft het ontwerp
bijgesloten bij dit wijkbericht.
Aanpassingen buitenruimte
De volgende aanpassingen worden gedaan:
1) Naast de grasstrook langs het fietspad komt
een afscheiding door middel van een 80cm
brede haag om te zorgen dat kinderen minder
snel het fietspad op rennen tijdens hun spel.
Deze haag komt tussen de twee bestaande
hagen op ongeveer 3,5 meter van het fietspad.
Ook wordt een gedeelte van de bestaande haag
verbreed door er nog éénzelfde haag voor te
plaatsen zodat deze voller en dichter wordt dan
dat die nu is.

Werkzaamheden
De werkzaamheden aan de buitenruimte van de
Everard Meijsterlaan vinden plaats in januari
2019. De definitieve planning is afhankelijk van
de weersomstandigheden.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
kan geen gebruik gemaakt worden van de
buitenruimte. Uiteraard treft de uitvoerende
aannemer de nodige veiligheidsvoorzieningen.
De aannemer en de gemeente spannen zich in
om de overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie
Voor meer informatie over bovenstaande

2) Aan de binnenzijde van de 80cm brede haag
komt een 2 meter brede groenstrook ter hoogte
van het huidige gras, links en rechts van het
voetpad. De beplanting wordt hetzelfde als in de
bocht nabij het park. Met onder andere
Narcissen, Allium bollen, Asters, Daglelie,
Nepeta, Veldbies en siergras.

werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
projectleider van de gemeente via het verkorte
telefoonnummer 14030 of per
e-mail: onderwiishuisvesting@utrecht.nl.
Voor vragen over uw wijk kunt u contact
opnemen met wijkbureau West via het verkorte

3) Ter hoogte van de plantenbak met opstaande
rand komen lijnen in de bestrating. Leerkrachten

telefoonnummer 14030 of per e-mail
west@utrecht.nl.

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:
Mara"
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Wed, 14 Nov 2018 16:12:22 +0200
"
@utrecht.nl>;"Dam, Ge van"
@utrecht.nl>;"Hoogveld,
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>;"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
Afstemmingsoverleg wijk west d.d. 15-11
Actiepuntenlijst.xlsx, 106P 2018-11-12 brief CvB aan B&W Utrecht, Uitbreiding onderwijs Oog in ....pdf

Beste allen,
Morgen hebben wij afstemmingsoverleg.
Hierbij een voorstel om te bespreken:
-

Terugkoppeling gesprek Wijkraad
Brief PCOU aan het College (zie bijlage)
Werkzaamheden buitenruimte Cereol (planning en communicatie)
Locatieonderzoek en verslagen

In de bijlage treffen jullie de bijgewerkte actiepuntenlijst.
Tot morgen!
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Thu, 15 Nov 2018 13:32:15 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
Verslag wijkraad d.d. 8 november
Verslag wijkraad d.d. 8 november.docx

Hallo Bas,
Hierbij het conceptverslag van het gesprek met de wijkraad.
Graag jouw aanvullingen/opmerkingen.
Alvast bedank!
Groet,
Ellen

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

@utrecht.nl>

Hallo

"Kassing, Ellen"
Wed, 21 Nov 2018 10:51:47 +0200
"
@utrecht.nl>;"

@utrecht.nl>;"

"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
RE: Verkorte procedure Cereol - opmerkingen en antwoorden BInG

en

Wij hebben volgende week een afspraak met de school en zullen dan vragen of zij het beheer op zich willen
nemen. Wij zullen jullie daarna z.s.m. informeren over de uitkomst. Het voorleggen aan de bewoners vind ik,
gezien de mening van de bewoners, geen optie, maar laten we eerst de uitkomst van het overleg met de school
afwachten.
Graag wil ik nog wel even overleggen over de beplanting. Wij hebben de klankbordgroep de volgende toezegging
gedaan:
-

De gemeente zoekt uit of er naast de haag ook andere plantensoorten mogelijk zijn
Naast de nieuwe haag van 80cm komt een 2 meter brede groenstrook aan de binnen zijde van het plein.
Deze groenstrook krijgt exact dezelfde vaste planten en bollen als de groenvakken in de bocht naast het
fietspad van de Everard Meijsterlaan nabij het park.
Begrijp ik goed dat wij deze toezegging niet nakomen? Zo ja, heeft dit te maken met onderhoud? En kunnen we
dit dan ook niet voorleggen aan de school? Ik wil er nl. alles aan doen om deze toezegging na te komen.
Lukt het jullie om deze week hierop te reageren? Wij zitten nl. volgende week met de school om tafel.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van:
Verzonden: woensdag 14 november 2018 14:47
Aan:
Onderwerp: FW: Verkorte procedure Cereol

Beste
Op verzoek van en in overleg met bewoners, de school en de buitenschoolse opvang is er door
een ontwerp gemaakt voor de aanpassing bij de Cereol. Eén van de wijzigingen is het aanplanten van
40 m 2 vaste planten. Het is met een verkorte procedure in de BInG geweest. Ik weet niet of jij dit ook van de
BInG hebt ontvangen.
Een opmerking betreft het groen is het beheer van de vaste planten. Met de bewoners is niet gesproken over
zelfbeheer, maar het moet wel beheerd worden.
Kun jij mij vertellen hoe dit verder geregeld kan worden? Nemen jullie dat bv mee of moet ik iets anders
regelen?

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 - 286

/ 06 -

E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag tot en met donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: BInG
Verzonden: woensdag 14 november 2018 9:14
Aan:
Onderwerp: RE: Verkorte procedure Cereol
Hallo
Bijgaand rapport BInG met het advies van de commissie.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

BORG, Advies en Informatie

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ, Utrecht

Bezoekadres Tractieweg 2

Telefoon 030E-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig Dinsdag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: maandag 5 november 2018 10:28
Aan: BInG
Onderwerp: Verkorte procedure Cereol

Beste
Hierbij producten voor een verkorte procedure voor de BING. Moet ik het ook nog op de website aanmelden?

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 - 286

/ 06 -

E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag tot en met donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
"Kassing, Ellen"
Sent:
Wed, 21 Nov 2018 11:26:58 +0200
To:
"
@utrecht.nl>
Cc:
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
Subject:
RE: Verslag definitief
Attachments:
Verslag buiten spelen Cereol 9 oktober definitief.pdf, Klankbordgroep locatieonderzoek verslag d.d. 19
april DEFINITIEF B.pdf, Klankbordgroep locatieonderzoek verslag d.d. 11 juli defintiief.pdf, Klankbordgroep locatieonderzoek
verslag 13 september - concept.pdf

Hoi
Jij hebt de definitieve verslagen voor de website nog van mij tegoed. Zie bijlagen.
Volgens mij moet in ieder geval het volgende op de website:
-

Informatie over wijziging project.
Verslag KBG buiten spelen d.d. 9 oktober incl. wijkbericht en ontwerp
Verslag KBG locatieonderzoek d.d. 19 april (deze moet worden vervangen)
Verslag KBG locatieonderzoek d.d. 11 juli
Verslag KBG locatieonderzoek d.d. 13 september
Locatieonderzoek incl. reactie

Ik heb het wijkbureau gemaild wanneer de nieuwsbrief in december uit komt, zodat wij hiervoor een stukje
kunnen schrijven.
Heb jij van mij hulp nodig om dit voor te bereiden?
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

VOORBLAD

Onderwerp:

Staf: Onderwijs
Stafdatum:
Portefeuillehouder:
Manager:
Opsteller:
Bestuurlijk contactpersoon:
Bestuursadviseur:
Doel: informeren, bespreken
en/of besluiten
Geheim:

Bijlagen:
Afgestemd met en akkoord
met de inhoud:
Nog
afstemming/communicatie
nodig met:
Gevraagd besluit:

Bestuurlijk:

Ambtelijke:
Extern:
Bestuurlijk:
Ambtelijke:
Extern:

Aanleiding voor dit voorstel:

Onderbouwing: met knelpunten en/of risico’s.
Denk aan: politiek, financieel, participatie, communicatie, juridische en/of organisatie.

Planning en vervolg (op intranet staan de aanlevertermijnen)
Vervolg stafbespreking
College

Raadsinformatiebijeenkomst
(eventueel)
Commissie
Raad

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 27 Nov 2018 21:51:32 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
FW: Verkorte procedure Cereol

Ter info.

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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: dinsdag 27 november 2018 12:38
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: FW: Verkorte procedure Cereol

Hoi ellen,
Zie hieronder het antwoord van W&S.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 - 286

/ 06 -

E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag tot en met donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: dinsdag 27 november 2018 12:18
Aan:
Onderwerp: RE: Verkorte procedure Cereol
Beste
Als de meerprijs expliciet omschreven wordt en de looptijd vind ik het prima
Met vriendelijke groet,

T 030@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven
Gebied West/Binnenstad
Dinsdag t/m vrijdag

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 - 286

/ 06 -

E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag tot en met donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Tue, 27 Nov 2018 17:04:36 +0200
"
@utrecht.nl>
RE: heb je voor mij de brief van de wijkraad? over in de eigen wijk naar school gaan?
Om de hoek naar school

Hoi
Wij hebben alleen deze mail gehad.
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
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: dinsdag 27 november 2018 14:31
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: heb je voor mij de brief van de wijkraad? over in de eigen wijk naar school gaan?
Kan ie als bijlage mee bij de stafstukken
Dankjewel!

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht

Interne Bedrijven

Marketing- en Communicatienetwerk

Telefoon 030 286

Fax

E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl/onderwijshuisvesting

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Bas"

"Kassing, Ellen"
Wed, 28 Nov 2018 13:48:54 +0200
"Dam, Ge van" <

Subject:

FW: RIB 18 december Onderwijshuisvesting

"

@utrecht.nl>;"Keuper,

Beste allen,
Hierbij de informatie over de RIB. Ik heb de ondersteuning van de griffier gesproken.
De Raad nodigt zelf mensen uit vanuit hun eigen netwerk. Wie er wordt uitgenodigd, is nog niet bekend.
Mijn verwachting is dat voor het Oog in Al deel ook deelnemers van de klankbordgroep worden uitgenodigd, ook
omdat Tess van de VVD een aantal keer bij de klankbordgroep aanwezig is geweest en contacten met een aantal
leden heeft.
Het is een openbare bijeenkomst met een geheim deel. Een paar dagen van te voren kan ik contact opnemen
om te horen wie er zijn uitgenodigd door de fractieleden en wie er zal meepraten tijdens de RIB.
Met Bas Keuper heb ik afgesproken dat wij de stakeholders zullen informeren over de RIB met een link naar de
website van de Raad.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Raadsinformatiebijeenkomst
Verzonden: woensdag 28 november 2018 12:34
Aan: Kassing, Ellen
CC: Raadsinformatiebijeenkomst
Onderwerp: RIB 18 december Onderwijshuisvesting

Beste Ellen,
Hierbij zoals afgesproken het PC besluit betreffende de RIB Onderwijshuisvesting.
Voor inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met

Datum: 7 november
2018
Soort stuk/
onderwerp:
Onderwijshuisvesting
- Raadsbrief
Voortgangsrapportag
e
onderwijshuisvesting
2018 (12 oktober
2018), inclusies
(geheime) bijlages
- Raadsbrief
Uitbreiding onderwijs
Oog in Al (1 oktober
2018)
Beleidsveld:
Onderwijs
Wethouder:
Anke Klein
Commissiegriffier:

Afzender: Peter van Corler
( GroenLinks), Stefanie
Jager (CDA), Cees Bos
(Stadsbelang Utrech),
Hester Assen (PvdA)
Mohammed Saiah (D66)
Kristin van der Veen
(Student & Starter), Tess
Meerding (VVD)
Verzoek: Agenderen voor
RIB
Motivering agendering:
Waarom dit moment?
Vanuit de woordvoerders
onderwijs is er de behoefte
om nog dit jaar te spreken
over onderwijshuisvesting,
omdat het anders te lang
gaat duren voordat we over
dit onderwerp kunnen
spreken, terwijl de
projecten al wel doorlopen.
Op een regulier RIBmoment was het dit jaar
niet meer te realiseren. De
informatie over de
voortgang van het MPOHV
is pas laat ontvangen,
zodat het niet mogelijk was
een goede
informatiebijeenkomst te
organiseren voor de
commissiebespreking van
de programmabegroting.
Daarnaast hebben we
bewust gewacht met het
agenderen voor een RIB
van de al eerder ontvangen
raadsbrief over Uitbreiding
onderwijs Oog in Al om dit
te kunnen combineren en
zo efficiënter te werken.
De agenderende fracties
willen deze houden op een
reservedagdeel voor het
kerstreces (11 en 18
december 2018) en
spreken hun voorkeur uit
voor 11 december.
Noot van de griffie: het db
Presidium heeft ingestemd
met het organiseren van
RIB’s op het
reservedagdeel van de
commissies. Het geeft de
PC aan hiermee

Voorstel:
1. Agenderen voor RIB van dinsdagavond
11 of 18 december 2018 (
reserverdagdelen) met meepraters.
Tijdsduur: 180 min.
(In geval van uitwisselen van geheime
informatie zal de RIB gedeeltelijk een
geheime commissie M&S moeten
worden.)
2. Locatie RIB: Stadhuis Varrolaan
3. Het college verzoeken de gewenste
presentatie te laten verzorgen
4. De fracties vragen de gewenste
meepraters uit te nodigen
Acties:
1.
2.
3.
4.

RIB-secretariaat/commissiegriffier
RIB-secretariaat
RIB-secretariaat
RIB-secretariaat

Centrale vraag t.b.v. communicatie over RIB:

terughoudend om te gaan
en te zorgen dat de
onderwerpen niet
conflicteren met die van de
commissie. De
agenderende fracties
beargumenteren hierboven
waarom zij gebruik willen
maken van een
reservedagdeel en geven
hun voorkeur aan voor 11
december. Echter, mochten
er nog collegestukken
komen die voor het reces in
de commissie geagendeerd
(moeten) worden, dan ligt
het voor de hand dat voor
de commissie(s) eerst het
reservedagdeel van 11
december hiervoor wordt
gebruikt (immers, 18
december zit dichter op de
laatste raad van 20
december) en pas in latere
instantie 18 december.
Motivatie
De fracties van
GroenLinks, D66, PvdA,
S&S, SBU, CDA en VVD
willen graag een
raadsinformatiebijeenkomst
organiseren over
onderwijshuisvesting. In
eerste instantie willen we
een ambtelijke toelichting
op de
voortgangsrapportage
onderwijshuisvesting,
inclusief de vertrouwelijke
bijlagen. In deze toelichting
willen de fracties graag
geïnformeerd worden over
de systematiek, de
normbedragen, wijze van
prioriteiten stellen en
keuzes die gemaakt zijn.
Voor het deel over de
geheime bijlagen zal een
deel in een besloten setting
moeten plaatsvinden.
Bij deze bespreking willen
ook de raadsbrief
Uitbreiding onderwijs Oog
in Al betrekken. Hierbij
willen de fracties graag stil
staan bij hoe dit proces tot
nu toe verlopen is en welke
vervolgstappen er gezet
gaan worden. Hier willen ze
de betrokken partijen de
mogelijkheid geven om
mee te praten.
Ten slotte staat er nog een
toezegging van het college

om de raad te informeren
over de wijze waarop het
proces rondom huisvesting
van een nieuwe school
verloopt. Het ligt voor de
hand om ook dit onderdeel
bij de RIB over
onderwijshuisvesting te
betrekken.

Met vriendelijke groet,

T 030@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Raadsorganen
Griffie
maandag, dinsdag , woensdag- en donderdagmorgen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Thu, 29 Nov 2018 09:23:09 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
20181205 Voorblad staf onderwijs VOORBLAD
20181205 Voorblad staf onderwijs VOORBLAD.docx

Hoi Bas,
Hierbij mijn opmerkingen op het staf voorblad.
Indien nodig kunnen we het vanmiddag nog even met elkaar bespreken.
Groet,
Ellen

Uitbreiding schoollokalen in wijk west
Datum
12 oktober 2017

Gebeurtenis
Gé

November 2017

Wijkbericht voor bewonersbijeenkomst verspreid.

14 december 2017

Bewonersbijeenkomst in Cereolfabriek (opkomst: ongeveer 60 personen).
Besproken:
- de beste manier om samen met bewoners te zoeken naar mogelijke
locaties voor de extra schoollokalen
- Belanghebbenden hebben locaties voorgesteld om te onderzoeken
in de wijk west.
- het gebruik van de speelruimte die aanwezig is
- de mogelijke tijdelijke oplossingen voor het dringende ruimtegebrek
van de scholen

18 januari 2018

Klankbordgroep buiten spelen
Op donderdag 18 januari heeft de klankbordgroep gesproken over het
buitenspelen van de kinderen van de Dominicusschool in de omgeving van
het Cereol-terrein. De Dominicusschool heeft verteld over de maatregelen
die zijn genomen naar aanleiding van de signalen van bewoners. Ook de
buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang hebben uitgelegd hoe zij
het buiten spelen organiseren.

12 maart 2018

Klankbordgroep locatieonderzoek
Besproken:
- Samenstelling klankbordgroep. Bewoners vinden te weinig
vertegenwoordiging van wijk west. Gemeente heeft diverse
oproepen gedaan, is niet op gereageerd. Wijkraad en ouders zijn
vertegenwoordigd.
- Een deel van de klankbordgroep vindt concept-locatieonderzoek
zeer onvolledig.
- Criteria voor het locatieonderzoek worden gezamenlijk vastgesteld.
- Ongeschikte locaties worden doorgenomen. Afgesproken wordt dat
als iemand niet mee eens is met het predicaat ‘ongeschikt’ binnen
een week kan worden gereageerd.
- De gemeente gaat n.a.v. de input verder onderzoek doen.
Alle stakeholders zijn per mail geïnformeerd over de huidige stand van
zaken.

28 maart 2018
28 maart 2018

Wijkraad stuurt een brief naar het College van B&W

19 april 2018

Klankbordgroep locatieonderzoek
Besproken:
- Vervangingsregeling van deelnemers. Een aantal leden had bezwaar
van deelname van een nieuw lid i.vm. balans. Er zijn hierover
afspraken gemaakt.
- Er wordt gekeken naar de wijk west, maar een locatie kan afvallen
obv van criterium ‘verwijsafstand’.
- Afgesproken dat ongeschikte locaties voorlopig niet meer worden

-

besproken en onderzocht.
Conceptlocatie wordt besproken. Opmerkingen van de deelnemers
klankbordgroep worden besproken. Toegezegd wordt dat dit wordt
meegenomen in een volgende versie.
Locaties worden besproken.
Een bewoners vraagt aan de directeuren wat zijn/haar voorkeuren
zijn.
Beide directeuren geven hun voorkeuren aan.
Afgesproken wordt dat deze voorkeurlocaties van de directeuren
verder worden onderzocht met daarbij een aantal andere locaties.
Afgesproken wordt dat gemeente onderzoek doet, maar geen
opdrachten geeft (vrijblijvende informatieverzameling)
Afgesproken: volgende bijeenkomst is 15 mei

26 april 2018

Mail naar klankbordgroep:
Het onderzoeken van de locaties en uitvoeren van de toegezegde acties kost
meer tijd. Daarom wordt de klankbordgroep verzet naar 29 mei 2018.

24 mei 2018

Mail naar klankbordgroep:
Annulering bijeenkomst, omdat onderzoek meer tijd kost. Naar verwachting
voorlopig geen duidelijkheid hierover.
Op korte termijn geen zekerheid bieden over genoemde locaties is proces
anders ingericht.
- Ontvangen conceptlocatieonderzoek met het verzoek hierop te
reageren.
- Reacties worden verwerkt en aangeboden via de Staf aan de
wethouder.
- Daarna bijeenkomst met andere belanghebbenden
- Voor zomer nog informatiebijeenkomst.
- Deelnemers van klankbordgroep kunnen dan ook reageren op het
dan voorliggende stuk.
Mail naar klankbordgroep Locatieonderzoek
- Aanvullende toelichting.

25 mei 2018
31 mei 2018

Mail naar klankbordgroep Locatieonderzoek
- Concept locatieonderzoek met verzoek reactie.

28 juni 2018

Mail naar klankbordgroep Locatieonderzoek:
- Uitnodiging bijeenkomst 11 juli 2018
- Stand van zaken concept-locatieonderzoek (geen inhoudelijke
behandeling)
- Toelichting op het vervolgproces
- Tijdelijke huisvestiging Dominicusschool (komend schooljaar)

3 juli 2018

Beantwoording brief Wijkraad

5 juli 2018

Memo naar de Raad

12 juli 2018

Mails naar alle stakeholders:
- Informatie over het vervolgproces

-

Brief en antwoord Wijkraad
Memo Raad

12 juli 2018

Mail naar Klankbordgroep locatieonderzoek
- Informatie over het vervolgproces
- Uitnodiging bijeenkomst 13 september

12 juli 2018

Mail naar Klankbordgroep buiten spelen
- Informatie over het vervolgproces
- Aankondiging voor bijeenkomst klankbordgroep

13 september 2018

Bijeenkomst Klankbordgroep locatieonderzoek
Besproken:
- Project tegen licht gehouden nav signalen
- Uitgangspunten
- Twee losse projecten.
- Nieuwe projectmanager aangesteld
- Er wordt afspraak met schoolbesturen gepland.
- De toezegging gesprek met Wijkraad wordt nagekomen.
- Reactie op conceptlocatieonderzoek door deelnemers.
- Andere inrichting proces (participatie)
Brief van het College van B&W aan de Raad

1 oktober 2018
1 oktober 2018

Brief van het College van B&W aan de Raad verstuurd naar alle stakeholders
(ter informatie)

1 oktober 2018

Brief aan de Raad verstuurd naar Klankbordgroep buiten spelen en
locatieonderzoek (ter informatie)

8 oktober 2018

Bijeenkomst Klankbordgroep buiten spelen
Besproken:
- Voorstel inrichting buitenruimte Cereol-terrein en hierover
afspraken gemaakt.
- Klankbordgroep komt niet meer bij elkaar.
- School neemt initiatief om als buren jaarlijks bij elkaar te komen.

9 oktober 2018

Mail naar klankbordgroep locatieonderzoek
- Conceptlocatieonderzoek met verzoek te reageren.
- Aangepaste verslagen
- Informatie over Directievilla
Mail naar klankbordgroep buiten spelen
- Verslag
- Terugkoppeling van acties

6 november 2018

15 november 2018

Mail naar klankbordgroep buiten spelen
- Wijkbericht met ontwerp (ter informatie)

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Mon, 3 Dec 2018 16:43:10 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
Voorbereiding RIB 18-12
Overzicht momenten in proces.docx, 20181122 Onderwijshuisvesting presentatie.pptx

Hoi Bas,
Ik heb een eerste overzicht gemaakt met alle momenten in het proces vanaf november 2017 tot en met heden.
Het vervolg heb ik nog niet meegenomen.
Ik mis vast nog iets, maar ik denk dat deze versie al aardig compleet is.
Wat is handig? Vul jij dit aan met het vervolg? En daarna naar Gé?
Verder heb ik nog de presentatie bekeken en tweetal sheets aangepast. Verder vraag ik me af of we nog op een
sheets iets moeten zeggen over het afgelopen proces en het vervolgproces. Dit is waar de Raad immers om
vraagt.
De aangepaste presentatie heb ik bijgevoegd.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Mon, 3 Dec 2018 21:22:18 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
FW: Voorstel website december 2018

Ik heb jouw voorstel van een blog alvast ‘in de week’ gelegd bij
afstemmingsoverleg kunnen doorpakken.

zodat we morgen na het

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Keuper, Bas
Verzonden: maandag 3 december 2018 18:04
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Voorstel website december 2018
Hallo Ellen,
Zullen we dit morgen bespreken?
1. Mijn voorstel is om de communicatieronde al te noemen. We gaan daarbij nog een informatie-avond
houden waarover iedereen via deze pagina en een wijkbericht? Bericht wordt..
2. Mijn voorstel is om een berichten onder elkaar te plaatsen, waardoor een blog-opzet ontstaat. Zie
www.harmonieplein.info. Ik weet niet of dit past binnen de kaders van de website van gemeente Utrecht.

Met vriendelijke groet,
Bas Keuper

Directievilla
Er heeft een inspectie van het pand ‘Directievilla’ plaatsgevonden. Op basis
hiervan is een plan van aanpak gemaakt om op de korte termijn de veiligheid
weer te kunnen waarborgen. Deze maatregelen zijn afgestemd met de
gemeentelijke afdeling Erfgoed en een aannemer die ervaren is in het
uitvoeren van werkzaamheden aan rijks- en stadsmonumenten. Tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden houden genoemde partijen intensief
contact zodat het gebouw op de juiste manier wordt hersteld.
Naast bovenstaande werkzaamheden op de korte termijn, wordt op dit
moment ook gewerkt aan een onderhoudsplan om de staat van de
Directievilla weer op het juiste niveau te brengen. Als er meer duidelijkheid is
over deze onderhoudswerkzaamheden, worden de direct omwonenden van
de Directievilla hierover geïnformeerd.
Documenten
-

Raadsinformatiebijeenkomst

Verslag klankbordgroep buiten spelen oktober 2018

Brief van het College van B&W aan de Raad d.d. 1 oktober 2018
Verslag klankbordgroep Locatieonderzoek september 2018
Brief van het College van B&W aan de Raad d.d. 5 juli 2018

Brief van het College van B&W aan de Wijkraad d.d. 3 juli 2018
Verslag klankbordgroep Locatieonderzoek juli 2018

Verslag klankbordgroep Locatieonderzoek april 2018

Brief van de Wijkraad aan het College van B&W maart 2018
Verslag klankbordgroep Locatieonderzoek maart 2018
Verslag klankbordgroep buiten spelen januari 2018
Verslag bewonersavond 14 december 2017

Voorgestelde locaties bewonersavond 14 december 2017
Presentatie bewonersavond 14 december 2017
Verslag bewonersavond 12 oktober 2017

Contact scholen
St.-Dominicusschool
Johan de Wittschool

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Mon, 3 Dec 2018 21:19:34 +0200

@utrecht.nl>
FW: Voorstel website december 2018

Hoi
Ik leg deze alvast bij jou neer. Is een blog mogelijk op utrecht.nl? Zie link hieronder.
Morgen ook even bespreken in het afstemmingsoverleg.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Keuper, Bas
Verzonden: maandag 3 december 2018 18:04
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Voorstel website december 2018
Hallo Ellen,
Zullen we dit morgen bespreken?
1. Mijn voorstel is om de communicatieronde al te noemen. We gaan daarbij nog een informatie-avond
houden waarover iedereen via deze pagina en een wijkbericht? Bericht wordt..
2. Mijn voorstel is om een berichten onder elkaar te plaatsen, waardoor een blog-opzet ontstaat. Zie
www.harmonieplein.info. Ik weet niet of dit past binnen de kaders van de website van gemeente Utrecht.

Met vriendelijke groet,

Bas Keuper

@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
Stadsplateau 1
Voornamelijk op dinsdag en donderdag

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 3 december 2018 13:39
Aan: Keuper, Bas
Onderwerp: Voorstel website december 2018
Hoi Bas,
Hierbij een voorstel voor de website. Ik vind het best lastig wat er wel en niet op moet en dan ook nog in
begrijpelijke taal…
Voor de documenten heb ik de opzet van een andere pagina aangehouden (project tippelzone).
Onderstaand de link van hoe de website er nu uit ziet. Deze heb ik als lay-out aangehouden
https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/onderwijshuisvesting/scholen-in-oog-in-al/
Ik heb alvast bij

aangekondigd dat dit er vandaag aan komt.

Alvast bedankt voor je reactie!
Groet,
Ellen

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Mon, 3 Dec 2018 19:39:13 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
RE: Voorstel website december 2018
image001.png, image002.png, image003.png, image004.png, image005.gif

Hoi Bas,
Ik heb geen idee of dit kan

.

Laten we dit morgen tijden afstemmingsoverleg met

bespreken.

Gr. Ellen
________________________________________
Van:
Verzonden: maandag 3 december 2018 18:04
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Voorstel website december 2018
Hallo Ellen,
Zullen we dit morgen bespreken?

1. Mijn voorstel is om de communicatieronde al te noemen. We gaan daarbij nog een informatie-avond houden waarover iedereen via deze
pagina en een wijkbericht? Bericht wordt..
2. Mijn voorstel is om een berichten onder elkaar te plaatsen, waardoor een blog-opzet ontstaat. Zie
www harmonieplein.info<http://www harmonieplein.info>. Ik weet niet of dit past binnen de kaders van de website van gemeente Utrecht.

Met vriendelijke groet,

Bas Keuper

@utrecht nl>

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

Gemeente Utrecht

Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Stadsplateau 1

Voornamelijk op dinsdag en donderdag

[cid:image001.png@01D48B32.91DCCF60]<https://www.facebook.com/GemeenteUtrecht> [cid:image002.png@01D48B32.91DCCF60]
<https://twitter.com/gemeenteutrecht> [cid:image003.png@01D48B32.91DCCF60] <https://www.linkedin.com/company/gemeente-utrecht>
[cid:image004.png@01D48B32.91DCCF60] <https://www.utrecht.nl/nieuwsbrieven>

[Standaard]<https://www.utrecht nl/>

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 3 december 2018 13:39
Aan: Keuper, Bas
Onderwerp: Voorstel website december 2018
Hoi Bas,
Hierbij een voorstel voor de website. Ik vind het best lastig wat er wel en niet op moet en dan ook nog in begrijpelijke taal…
Voor de documenten heb ik de opzet van een andere pagina aangehouden (project tippelzone).
Onderstaand de link van hoe de website er nu uit ziet. Deze heb ik als lay-out aangehouden
https://www.utrecht nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/onderwijshuisvesting/scholen-in-oog-in-al/
Ik heb alvast bij

aangekondigd dat dit er vandaag aan komt.

Alvast bedankt voor je reactie!
Groet,
Ellen

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
Thu, 6 Dec 2018 08:16:09 +0100
"
FW: Raadsinformatiebijeenkomst onderwijshuisvesting

Ter informatie. Onderstaand bericht is naar alle stakeholders verstuurd.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 6 december 2018 8:15
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Raadsinformatiebijeenkomst onderwijshuisvesting
Beste heer, mevrouw,
Wij willen u er graag op attenderen dat er op 18 december van 20.00 tot 23.00 uur er een
Raadsinformatiebijeenkomst over onderwijshuisvesting is (locatie: Varrolaan 100). Deze bijeenkomst wordt door
de Gemeenteraad georganiseerd.
De fracties van GroenLinks, D66, PvdA, S&S, SBU, CDA,VVD, CU en DENK willen graag geïnformeerd worden
over onderwijshuisvesting.
De bijeenkomst start met een ambtelijke toelichting op onderwijshuisvesting in het algemeen; hoe werkt het?
Met deze toelichting worden de fracties geïnformeerd over het huisvestingsprogramma, het
meerjarenperspectief onderwijshuisvesting https://www.utrecht.nl/zorg-enonderwijs/onderwijs/onderwijshuisvesting/documenten/, de leerlingprognoses, systematiek (verordening
onderwijshuisvesting), de normbedragen, wijze van prioriteiten stellen en keuzes maken.

Tijdens deze bespreking wordt ook raadsbrief Uitbreiding onderwijs Oog in Al besproken: hoe is dit proces tot nu
toe verlopen is en welke vervolgstappen worden gezet?
Aanmelden voor de Raadsinformatiebijeenkomst is alleen nodig als u ook wilt meedoen aan het gesprek en kan
hier.
Meer informatie vindt u via deze link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/e434dfa0-b009-41c4-89d064916ac87f21
Mocht u hierover nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Mon, 10 Dec 2018 11:32:45 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
FW: Raadsinformatiebijeenkomst onderwijshuisvesting

Ter info.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van:
Verzonden: maandag 10 december 2018 10:26
Aan: '
Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Raadsinformatiebijeenkomst onderwijshuisvesting
Dag
Dank voor het doorgeven. De Raadinformatiebijeenkomst wordt georganiseerd door de raad en door hen
blijkbaar aangegeven mee te kunne praten.
Ik weet niet of het mogelijk is om je tekst die je gaat gebruiken met ons (mij) wil en kan delen?
Ik zal namelijk de presentatie voor het grootste deel van die avond doen.
Ik hoor het graag

Met vriendelijke groet,

Van: Kassing, Ellen [mailto
@utrecht.nl]
Verzonden: donderdag 6 december 2018 08:15
Aan: Kassing, Ellen
@utrecht.nl>
Onderwerp: Raadsinformatiebijeenkomst onderwijshuisvesting
Beste heer, mevrouw,
Wij willen u er graag op attenderen dat er op 18 december van 20.00 tot 23.00 uur er een
Raadsinformatiebijeenkomst over onderwijshuisvesting is (locatie: Varrolaan 100). Deze bijeenkomst wordt door
de Gemeenteraad georganiseerd.
De fracties van GroenLinks, D66, PvdA, S&S, SBU, CDA,VVD, CU en DENK willen graag geïnformeerd worden
over onderwijshuisvesting.
De bijeenkomst start met een ambtelijke toelichting op onderwijshuisvesting in het algemeen; hoe werkt het?
Met deze toelichting worden de fracties geïnformeerd over het huisvestingsprogramma, het
meerjarenperspectief onderwijshuisvesting https://www.utrecht.nl/zorg-enonderwijs/onderwijs/onderwijshuisvesting/documenten/, de leerlingprognoses, systematiek (verordening
onderwijshuisvesting), de normbedragen, wijze van prioriteiten stellen en keuzes maken.
Tijdens deze bespreking wordt ook raadsbrief Uitbreiding onderwijs Oog in Al besproken: hoe is dit proces tot nu
toe verlopen is en welke vervolgstappen worden gezet?
Aanmelden voor de Raadsinformatiebijeenkomst is alleen nodig als u ook wilt meedoen aan het gesprek en kan
hier.
Meer informatie vindt u via deze link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/e434dfa0-b009-41c4-89d064916ac87f21
Mocht u hierover nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Bekijk het filmpje van de KSU: ‘De leerling blinkt uit’

Disclaimer van de KSU:
Dit bericht inclusief eventuele b jlage(n) is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan
de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend. De inhoud van
dit bericht inclusief eventuele b jlage(n) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Het is niet toegestaan deze
informatie te verspreiden, kopiëren of te verstrekken aan derden. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, dient u de afzender hiervan per kerende e-mail op de hoogte te
brengen en dit bericht te verw jderen en eventuele b jlage(n) niet te openen.

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 12 Dec 2018 14:24:26 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
aanmeldingen RIB voorlopig

Tot nu hebben zich aangemeld:
.
Maandagmiddag sluit de inschrijving.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

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

"Kassing, Ellen"
Wed, 12 Dec 2018 12:47:56 +0200
@utrecht.nl>
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
2018 aktielijst zoekopdracht schoollokalen versie 5 april
2018 aktielijst zoekopdracht schoollokalen versie 5 april.docx

Hallo
In de aantekeningen kwam ik over de verschillende locaties informatie van
Er moeten afspraken worden gemaakt met:
BSO Tomaz (zie contactgegevens in bijlage)
Dominicuskerk
@katholiekutrecht.nl
Apotheek (zie contactgegevens in bijlage)
Militair Hospital
@westerveldbeheer.nl (contactgegevens van

tegen (ter informatie).

gekregen)

Bas Keuper, jij en ik zijn bij de afspraken aanwezig. De mogelijke data stuur ik zo spoedig mogelijk.
Het lijkt mij het beste als jij sowieso de afspraak met de apotheek maakt, gezien eerdere contacten met
. Wat is verstandig bij de overige gebouwen?
Groet,
Ellen

From:
Sent:
To:
Cc:

"Kassing, Ellen"
Thu, 13 Dec 2018 17:48:24 +0200

@utrecht.nl>
"
@utrecht.nl>;"Keuper, Bas"
"
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>
Subject:
Uitbreiding schoollokalen Oog in Al - Wijkraad
Attachments:
Brief aan Wijkraad DEF.docx, College aan burgermeester en wethouders.docx

Beste
Tijdens de Staf van 5 december is de conceptbrief van de Wijkraad West besproken. N.a.v. de Staf hebben wij
de brief aangepast. Het stukje over de Raadsinformatiebijeenkomst hebben wij geschrapt, omdat deze
aankomende dinsdag al is. De Wijkraad is via de mail over de Raadsinformatiebijeenkomst geïnformeerd. Zie in
de bijlage de aangepaste brief en brief van de Wijkraad.
Verder heeft Bas Keuper de Wijkraad alvast telefonisch geïnformeerd over de inhoud van de brief. Zij vonden het
goed om te horen dat er een gesprek wordt georganiseerd.
Leg jij deze brief voor aan de wethouder of is hier een andere route voor? En door wie wordt deze afspraak
gemaakt?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

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

"Kassing, Ellen"
Mon, 17 Dec 2018 13:51:32 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
Bericht voor stakeholders en nieuwsbrief
Document1.docx
High

Hallo Bas,
Hierbij een voorstel voor de nieuwsbrief en mail aan de stakeholders.
Het stukje voor de nieuwsbrief moet morgen worden aangeleverd en de mail wil ik uiterlijk woensdagmorgen
verzenden.
Lukt het jou om hier vandaag naar te kijken? Dan kan ik daarna

er nog naar laten kijken.

is nl. alleen morgenochtend aanwezig.
Ik heb aan
Alvast bedankt!
Groet,
Ellen

gevraagd om het stukje van de Directievilla te bekijken.

From:
Sent:
To:
Subject:
Importance:

"Kassing, Ellen"
Mon, 17 Dec 2018 13:21:46 +0200
"
@utrecht.nl>
Graag spoedig reactie
High

Hallo
Woensdagmorgen gaan wij alle stakeholders informeren over de laatste stand van zaken.
Onderstaand een stukje over de Directievilla. Klopt dit? Moet dit nog aangepast worden?

Directievilla
Er heeft een inspectie van het pand ‘Directievilla’ plaatsgevonden. Op basis hiervan is een plan van aanpak gemaakt
om op de korte termijn de veiligheid weer te kunnen waarborgen. Deze maatregelen zijn afgestemd met de
gemeentelijke afdeling Erfgoed en een aannemer die ervaren is in het uitvoeren van werkzaamheden aan rijks- en
stadsmonumenten. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houden genoemde partijen intensief contact zodat het
gebouw op de juiste manier wordt hersteld.
Naast bovenstaande werkzaamheden op de korte termijn, wordt op dit moment ook gewerkt aan een onderhoudsplan
om de staat van de Directievilla weer op het juiste niveau te brengen. Als er meer duidelijkheid is over deze
onderhoudswerkzaamheden, worden de direct omwonenden van de Directievilla hierover geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Mon, 17 Dec 2018 14:54:41 +0200
"
@westerveldbeheer.nl'"
Kazerne in Oog in Al

@westerveldbeheer.nl>

Beste
Wij hebben uw contactgegevens van mijn collega

ontvangen.

Mijn collega Bas Keuper en ik zijn betrokken bij het project ‘uitbreiding schoollokalen in Oog in Al’. De kazerne in
Oog in Al is genoemd als een mogelijke locatie.
Graag willen wij met u hierover in gesprek.
Is het mogelijk om begin januari telefonisch contact te hebben, zodat wij een afspraak kunnen plannen?
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Disclaimer: De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van
deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij
u de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Dit bericht is gecontroleerd op computervirussen
door een geautomatiseerd systeem. Direct na ontvangst van de informatie controleert de ontvanger de informatie op
bestandsgegevens en virussen. Afzender draagt geen aansprakelijkheid voor computervirussen en specifieke digitale
eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de vigerende tekeneigenschappen
behorende digitale attributen. Het auteursrecht berust bij afzender. Wij maken gebruik van encryptie van Microsoft
AIP om ons mail verkeer te voorzien van beveiliging. Hierdoor kan het dat u sommige mail niet kunt openen, hiervoor
kunt u gratis Azure Information Protection Viewer downloaden op de Microsoft website.

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Mon, 17 Dec 2018 18:00:31 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
Parkvilla

Hoi Bas,
Ik ben net gebeld door

van de parkvilla. Hij belde nav de RIB. Ik heb hem uitgelegd wat de bedoeling is.

Verder wilde hij weten of de parkvilla nog in beeld is i.v.m. verlengen van de huurovereenkomsten. Ik heb
aangegeven dat de parkvilla op dit moment niet verder wordt onderzocht.
Hij wilde 100% garantie dat de parkvilla echt niet meer in beeld is. Ik heb hem beloofd dat ik morgen terugbel.
Kan ik hem deze garantie geven?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:

"Kassing, Ellen"
Mon, 17 Dec 2018 17:58:25 +0200
@utrecht.nl>;"Pleiter, Jacqueline"
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>;"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
Cc:
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>;"Dam, Ge van" <
@utrecht.nl>
Subject:
RIB d.d. 18-12
Attachments:
image001.png, image002.png, image003.png, image004.png, image005.gif, image006.png, Info en
Bijdragen ( nieuw) meepraters Onderwijshuisvesting.pdf

Beste allen,
Ik ben vanmiddag gebeld door Griffie. Er zijn in totaal 3 mensen die meepraten t.w.:
(bewoner Cereol, vanaf het begin actief betrokken, lid klankbordgroep buiten spelen en
locatieonderzoek)

Andere punten, welke ter sprake kunnen komen (deze heb ik voor de zekerheid nagevraagd bij Rachel):
- Hij verwijst naar het Wob-verzoek, locatieonderzoek 2015. Hij treft daar overeenkomsten in de
onderzoeken van 2015-2108 en waarom het onderzoek van 2015 niet als basis is gebruikt. De inhoud
van het onderzoek 2015 over de locaties is meegenomen bij het locatieonderzoek van 2018 en daarbij is
gekeken of de situatie nog actueel is.
- Huurovereenkomst in maart afgesloten dat is geweest voor de plus-klas. Hiervoor is toestemming
gegeven tijdens de bewonersbijeenkomst in december 2017. De details van de huurovereenkomst ken ik
verder niet.
Bas Keuper en ik zien geen bijzonderheden. Het aantal en berekeningen laten we door
aan de orde.
Heeft geen bijdrage ingeleverd.
Zie verder informatie in de bijlage en onderstaande link.
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/e434dfa0-b009-41c4-89d0-64916ac87f21
@

: heb jij de presentatie ook aangeleverd bij de Griffie,

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

?

doen. Is nu niet

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 18 Dec 2018 15:20:02 +0200
"Onderwijshuisvesting" <onderwijshuisvesting@utrecht.nl>
vragen uitbreiding schoollokalen Oog in Al

Beste collega,
Voor het project uitbreiding schoollokalen Oog in A hebben wij op de website gezet dat zij het locatieonderzoek
kunnen opvragen via dit mailadres.
Mochten jullie een mail ontvangen, willen jullie deze dan s.v.p. naar mij sturen?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 19 Dec 2018 10:49:11 +0200
"Bas Keuper"
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>;"
RE: Afspraken locaties -update-

@utrecht.nl>

Hallo Bas en
Ik ben nu bezig om de laatste mailtjes voor mijn vakantie te sturen. Hierbij even een korte update van de
afspraken:
BSO Tomaz:
Helaas was de contactpersoon niet telefonisch bereikbaar, maar ik heb hem een mail gestuurd voor voorstel 9
januari vanaf 11.00 tot 15.00 uur. @Bas: ik weet niet of jij dan kan, maar ik zag een afspraak in Utrecht staan,
mocht dit niet lukken dan bel ik 7 januari voor een ander moment, maar dan is in ieder geval het contact
gelegd.
Kazerne:
De mail heb ik doorgestuurd.
Dominicuskerk
Ik heb een mail gestuurd om een afspraak te maken voor een rondleiding (i.o.m. Bas). De contactpersoon heeft
nog niet gereageerd. Ik heb het gevoel dat ze er niet op zitten te wachten. Mocht ik niks hebben gehoord op 7
januari dan bel ik weer.
Gezondheidscentrum
Gepland op 22 januari.
Wordt vervolgd op 7 januari.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Bas Keuper [mailto
Verzonden: woensdag 19 december 2018 9:22
Aan: Kassing, Ellen
CC: Keuper, Bas;
Onderwerp: Re: Afspraken locaties -update-

Hallo Ellen,
Ik ben ook graag bereid om op een andere dag iets te plannen. Daarover wel graag contact ivm afspraken elders. Het is ivm de
planning wel wenselijk dat de afspraken begin jan plaatsvinden.
Groet, Bas
Op 17 dec. 2018 om 14:01 heeft Kassing, Ellen <
Hallo

@utrecht.nl> het volgende geschreven:

en Bas,

Het valt niet mee om contact te leggen met de locaties en dan is het nog lastig om een afspraak te
maken, omdat jullie alleen op donderdag gezamenlijk op het stadskantoor zijn.
Dominicuskerk: mail gestuurd met het verzoek voor een afspraak
Militair Hospitaal: mail gestuurd met het verzoek voor een afspraak
Apotheek: is gepland,
gesproken en hij bekijkt of er nog iemand anders
aanwezig moet zijn.
BSO: @

heb jij een telefoonnummer?

heeft alleen adresgegevens.

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

<image001.png> <image002.png> <image003.png> <image004.png>

<image005.gif>

<image006.png>

From:
Sent:
To:

"Kassing, Ellen"
Wed, 19 Dec 2018 11:26:57 +0200

Subject:

FW: uitbreiding onderwijshuisvesting Oog in Al

Ter informatie.
Onderstaande mail is verstuurd naar alle stakeholders.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: woensdag 19 december 2018 10:19
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: uitbreiding onderwijshuisvesting Oog in Al
Beste heer, mevrouw,
In oktober bent u geïnformeerd over de groei van de scholen in Oog in Al via de raadsbrief Uitbreiding onderwijs
Oog in Al. Op dit moment worden mogelijkheden onderzocht voor de uitbreiding van de St.
Dominicusschool met 3 groepen en uitbreiding van de Johan de Wittschool met 2 groepen. We verwachten de
resultaten in het voorjaar 2019. Dan gaan de gemeente en de scholen samen in gesprek met u, omwonenden,
ouders en andere belanghebbenden.
Ook worden in het eerste kwartaal van 2019 kleine aanpassingen gedaan aan de buitenruimte bij de
Cereolfabriek. De bestaande buitenruimte tussen het park Oog in Al en de Cereolfabriek aan de Everard
Meijsterlaan wordt intensief gebruikt door spelende (schoolgaande) kinderen van de St. Dominicusschool,

voetgangers, fietsers en brommers. De aanpassingen worden gedaan om deze buitenruimte voor alle gebruikers
veiliger te maken. Door de klankbordgroep ‘Buiten spelen’ met daarin een vertegenwoordiging van betrokken
buurtbewoners, de schooldirectie, de buitenschoolse opvang en de gemeente is in goed overleg een ontwerp
gemaakt.
Er heeft in opdracht van de gemeente een inspectie van het pand ‘Directievilla’ plaatsgevonden, met als doel het
inventariseren van de meest urgente maatregelen met betrekking tot de inbraakveiligheid en opklimbaarheid
van het pand. Deze maatregelen zijn afgestemd met de gemeentelijke afdeling Erfgoed en een aannemer die
ervaren is in het uitvoeren van werkzaamheden aan rijks- en stadsmonumenten. Op basis hiervan is een plan
van aanpak gemaakt. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houden genoemde partijen intensief contact
zodat het gebouw op de juiste manier wordt behandeld. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden
zijn de omwonenden door de aannemer per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.
Naast bovenstaande werkzaamheden op de korte termijn, wordt op dit moment ook gewerkt aan een
onderhoudsplan waarmee de staat van de Directievilla weer op het juiste niveau gebracht zou kunnen worden.
Dit plan zal op korte termijn gereed zijn. Als er meer duidelijkheid is over vervolgwerkzaamheden op basis van
dit plan, worden de direct omwonenden van de Directievilla hierover geïnformeerd.
Mocht u over bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan horen wij het graag.
Wij wensen u hele fijne feestdagen!
Met vriendelijke groet,
Bas Keuper en Ellen Kassing

Fijn om gisteren mee te mogen praten en jullie te kunnen ontmoeten. De afspraak met
hoop dat we goed in gesprek blijven.

staat, dat is mooi. Ik

Hartelijke groet,

Van: Kassing, Ellen
@utrecht.nl>
Verzonden: woensdag 19 december 2018 10:36
Aan:
Onderwerp: concept locatieonderzoek
Beste
Zoals afgesproken, ontvang in je in de bijlage het concept locatieonderzoek.
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Disclaimer: De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van
deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij
u de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Dit bericht is gecontroleerd op computervirussen
door een geautomatiseerd systeem. Direct na ontvangst van de informatie controleert de ontvanger de informatie op
bestandsgegevens en virussen. Afzender draagt geen aansprakelijkheid voor computervirussen en specifieke digitale
eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de vigerende tekeneigenschappen
behorende digitale attributen. Het auteursrecht berust bij afzender. Wij maken gebruik van encryptie van Microsoft

AIP om ons mail verkeer te voorzien van beveiliging. Hierdoor kan het dat u sommige mail niet kunt openen, hiervoor
kunt u gratis Azure Information Protection Viewer downloaden op de Microsoft website.

– schoolleider 2e Marnixschool -





@2emarnixschool.nl

– accountmanager huisvesting & facilities 2e Marnixschool – programmamanager bouwprojecten PO –

@pcouwillibrord.nl

@pcouwillibrord.nl

Met vriendelijke groet,

A: Kaap Hoorndreef 66, Utrecht
P: Postbus 9419, 3506 GK, Utrecht
T: 06
E:
@pcouwillibrord.nl
W: www.pcouwillibrord.nl
Werkdagen: di en do

Van: Kassing, Ellen
@utrecht.nl>
Verzonden: woensdag 19 december 2018 10:19
Aan: Kassing, Ellen <
@utrecht.nl>
Onderwerp: uitbreiding onderwijshuisvesting Oog in Al
Beste heer, mevrouw,
In oktober bent u geïnformeerd over de groei van de scholen in Oog in Al via de raadsbrief Uitbreiding onderwijs
Oog in Al. Op dit moment worden mogelijkheden onderzocht voor de uitbreiding van de St.
Dominicusschool met 3 groepen en uitbreiding van de Johan de Wittschool met 2 groepen. We verwachten de
resultaten in het voorjaar 2019. Dan gaan de gemeente en de scholen samen in gesprek met u, omwonenden,
ouders en andere belanghebbenden.
Ook worden in het eerste kwartaal van 2019 kleine aanpassingen gedaan aan de buitenruimte bij de
Cereolfabriek. De bestaande buitenruimte tussen het park Oog in Al en de Cereolfabriek aan de Everard
Meijsterlaan wordt intensief gebruikt door spelende (schoolgaande) kinderen van de St. Dominicusschool,
voetgangers, fietsers en brommers. De aanpassingen worden gedaan om deze buitenruimte voor alle gebruikers
veiliger te maken. Door de klankbordgroep ‘Buiten spelen’ met daarin een vertegenwoordiging van betrokken
buurtbewoners, de schooldirectie, de buitenschoolse opvang en de gemeente is in goed overleg een ontwerp
gemaakt.
Er heeft in opdracht van de gemeente een inspectie van het pand ‘Directievilla’ plaatsgevonden, met als doel het
inventariseren van de meest urgente maatregelen met betrekking tot de inbraakveiligheid en opklimbaarheid
van het pand. Deze maatregelen zijn afgestemd met de gemeentelijke afdeling Erfgoed en een aannemer die
ervaren is in het uitvoeren van werkzaamheden aan rijks- en stadsmonumenten. Op basis hiervan is een plan
van aanpak gemaakt. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houden genoemde partijen intensief contact
zodat het gebouw op de juiste manier wordt behandeld. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden
zijn de omwonenden door de aannemer per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.
Naast bovenstaande werkzaamheden op de korte termijn, wordt op dit moment ook gewerkt aan een
onderhoudsplan waarmee de staat van de Directievilla weer op het juiste niveau gebracht zou kunnen worden.
Dit plan zal op korte termijn gereed zijn. Als er meer duidelijkheid is over vervolgwerkzaamheden op basis van
dit plan, worden de direct omwonenden van de Directievilla hierover geïnformeerd.
Mocht u over bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan horen wij het graag.

Wij wensen u hele fijne feestdagen!
Met vriendelijke groet,
en Ellen Kassing

Disclaimer: De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van
deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij
u de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Dit bericht is gecontroleerd op computervirussen
door een geautomatiseerd systeem. Direct na ontvangst van de informatie controleert de ontvanger de informatie op
bestandsgegevens en virussen. Afzender draagt geen aansprakelijkheid voor computervirussen en specifieke digitale
eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de vigerende tekeneigenschappen
behorende digitale attributen. Het auteursrecht berust bij afzender. Wij maken gebruik van encryptie van Microsoft
AIP om ons mail verkeer te voorzien van beveiliging. Hierdoor kan het dat u sommige mail niet kunt openen, hiervoor
kunt u gratis Azure Information Protection Viewer downloaden op de Microsoft website.

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 9 Jan 2019 09:08:04 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
RE: Afspraak met

Hoi Bas,
Ik heb net een mail doorgestuurd. Ik weet niet of hij bij BSO Tomaz is geweest of onderzoek heeft gedaan.
Volgens mij heeft hij sowieso niet gekeken naar het Gezondheidscentrum. Bij de Dominicuskerk is hij langs
geweest.
Ik plan een afspraak met

in.

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Keuper, Bas
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 12:33
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Afspraak met
Ellen,
Ik heb alle stukken nogmaals bekeken.
Ik kan geen bouwkundige studie vinden naar:
-

Gezondheidcentrum
BSO Tomaz
St. Dominicuskerk

Kan je hiervoor een afspraak met
Met vriendelijke groet,
Bas Keuper
Projectmanager

T 06 @utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
Stadsplateau 1
Voornamelijk op dinsdag en donderdag

inplannen?

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Mon, 14 Jan 2019 20:46:37 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
stand van zaken

Hoi Bas,
Ik ben morgen slecht bereikbaar. Na 15.00 uur ben ik weer bereikbaar.
-

De afspraak met PCOU is nog steeds niet gemaakt.
Morgenvroeg probeer ik weer even te bellen.
(bewoner Cereol) heb ik een mail gestuurd met het verzoek voor een afspraak.
De afspraken met locaties zijn gemaakt. Helaas kan ik hier niet bij aanwezig zijn.
Vergunning Ravellaan heb ik opgevraagd.
Bij
heb ik navraag gedaan over de werkzaamheden schoolplein Cereol

Er liggen nog veel andere acties, maar deze pak ik woensdag op.
Succes!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:

"Kassing, Ellen"
Tue, 22 Jan 2019 18:03:13 +0200
"

Cc:
Subject:

"
@utrecht.nl>
Projectgroep uitbreiding schoollokalen Oog in Al

Keuper, Bas"

Beste collega’s,
Onderstaand ontvangen jullie de agenda voor het overleg met de projectgroep d.d. 24-01. Helaas is er geen
vergaderzaal beschikbaar. Ik stel voor om elkaar op de 10e verdieping zuid te treffen.
1. Welkom
2. Stand van zaken
3. Terugkoppeling gesprekken met apotheek, BSO Tomaz en Dominicuskerk
4. Terugkoppeling vraag die bij Maar! uitgezet is (zie onderaan mail).
5. Terugkoppeling gesprek over Dominicuskerk mbt historische waarde.
6. Informatie
a. Is het planologisch / stedenbouwkundig wenselijk dat er nu een school komt op het
bedrijventerrein CNV? (vraag aan
b. Is het argument dat Leeuwenstein in een andere wijk ligt met een kanaal / brug als
barrière, voldoende om de locatie af te laten vallen? (vraag aan projectgroep)
c. Mogelijkheden Ravellaan?
i. Mogelijk om parkeerplaatsen vrij te spelen? (vraag aan
ii. Zijn er beperkingen mbt geluid?
iii. Zijn er beperkingen mbt gezondheid/lucht?
iv. Overige aspecten?
d. Mogelijkheden BSO Tomaz?
v. Gezondheid/lucht?
7. Planning
8. Uren 2019
9. Rondvraag

1.

2.

3.

a.2 lokalen in het gezondheidcentrum
b.3 lokalen in het gezondheidcentrum
c.2 lokalen op het schoolplein
d.3 lokalen op het schoolplein
a.2 lokalen en buitenruimte bij BSO Tomaz (met uitbreiding tot
maximaal 6 lokalen), zie PVE Johan de Witt (vooralsnog uitgaande
van behoud programma BSO Tomaz)
b.2 lokalen en buitenruimte bij Ravellaan parkeerterrein (met
uitbreiding tot maximaal 6 lokalen), zie PVE Johan de Witt (optioneel
inclusief gymzaal en kinderdagverblijf)
c.2 lokalen en buitenruimte bij Ravellaan in bestaand gebouw (met
uitbreiding tot maximaal 6 lokalen), zie PVE Johan de Witt (optioneel
inclusief gymzaal en kinderdagverblijf)
a. 10 lokalen (tot maximaal 15) en buitenruimte bij Ravellaan in
bestaand gebouw (optioneel inclusief gymzaal en kinderdagverblijf)

Ellen

Aan te leveren gegevens van de onroerende zaken in dien van toepassing ten behoeve van de taxatie.
Privaatrechtelijk
1.

Eigendomsbewijs/Akte van levering

3.

Bijzondere afspraken met buren/gebruiker

2.
4.
5.
6.

Uittreksel kamer van koophandel
Afspraken met derden

Erfpacht gegevens > erfpacht voorwaarden en canon

Monumenten status en eventuele verkregen subsidies

Huur
7.

Huurovereenkomst(en)

9.

Algemene bepalingen huurovereenkomst(en)

8.

Alle allonges bij de huurovereenkomst(en)

10. Huurders lijst

11. Huurders afspraken

12. Eventuele huuropzeggingen huidige huurders
Technische gegevens

13. Inspectie rapporten installaties Meerjaren onderhoudsraming
14. Ventilatiegegevens

15. Verwarmingssysteem
16. Dakbedekking

17. Brandveiligheid/gebruiksvergunning/brand,eldinstalltie/brandblusvoorzieningen/rookmelders
18. Sprinklers/noodverlichting
19. Alarminstallatie

20. Eigen aansluiting op gas, water ,elektriciteit en riolering
Vergunningen en garanties
21. Bouwvergunning

22. Bouwkundig onderzoek
23. Garantiebewijzen
24. Bouwvergunning

25. Verbouwingen en kosten van verbouwingen
Tekeningen

26. Plattegronden en doorsnedes
27. Funderingstekeningen

28. Overige tekeningen indien aanwezig
29. Meetcertificaat (NEN 2580)
Milieuaspecten

30. Asbest certificaat Bodemonderzoek Certificaat van bodemsanering
31. Registratie Wet Bodembescherming
32. Bodemonderzoek
33. Asbestonderzoek
Vaste Lasten

34. Rioolrechten

35. Waterschapsbelasting
1

36. Huursom (per jaar)
37. Erfpachtcanon

38. Retributie Pachtprijs

39. Ruilverkavelingrente
40. Verzekeringen
41. Onderhoud

42. Energieverbruik per object
43. Waterverbruik per object
44. Stookkosten

2

Bas Keuper
Projectmanager

T 06 utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
Stadsplateau 1
Voornamelijk op dinsdag en donderdag

Van:
Verzonden: donderdag 24 januari 2019 8:36
Aan: Keuper, Bas
Onderwerp: uitzetten taxatie villa bij Ceriool fabriek
Dag Bas,
Graag ontvang ik de volgende gegevens voor het uitzetten van de taxatie voor de villa zoals gisteren besproken.
1 Adres
2 contactpersoon om de afspraak mee te maken ter plaatse
3 zie bijlage lijst voor verdere gegevens
Met vriendelijke groet,

T 06
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
maandag, woensdag, donderdag
Postbus 8406
3503 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Thu, 24 Jan 2019 15:29:25 +0200
@utrecht.nl>
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
Vragen nav projectgroep

Hallo
Vanuit de projectgroep hebben wij de volgende vragen:
Ravellaan:
-

Is het mogelijk om parkeerplaatsen vrij te spelen?

BSO Tomaz:
-

Hoeveel voertuigen rijden er op Joseph Haydnlaan?

Bedrijventerrein aan de Kanaalweg:
-

Hoeveel fietsparkeerplaatsen kunnen op het terrein worden gemaakt?

Lukt het jou om deze week deze vragen te beantwoorden?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:

"Kassing, Ellen"
Mon, 28 Jan 2019 13:28:05 +0200

Cc:
Subject:
Attachments:

utrecht.nl>
Afstemmingsoverleg wijk west dinsdag 29-01
Actiepuntenlijst.xlsx

Beste collega’s,
Morgen hebben wij afstemmingsoverleg over het project uitbreiding schoollokalen Oog in Al.
Bas en ik hebben de volgende bespreekpunten:
-

Stand van zaken locatieonderzoek
- Planning

-

Bestuurlijk, communicatie en omgeving
- Gesprek Wijkraad
- Fietstocht scholen (is er al nieuwe datum gepland)
- Gesprekken met de besturen van de scholen
- Contact
- Werkzaamheden buitenruimte Cereol terrein
- Opvolging

-

Directievilla
- Stand van zaken onderhoud
- Taxatie (aanleveren gegevens)

-

Geluid binnenruimte klaslokaal (Cereol)
- Stand van zaken

-

Actiepuntenlijst
- Zie bijlage

-

Aanvullende bespreekpunten?

Tot morgen!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840

3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:

"Kassing, Ellen"
Tue, 29 Jan 2019 16:24:31 +0200
"

Subject:
Acties financiële consequenties
Attachments:
PVE KDV BSO locatie Tomaz 2018005.pdf, 100765 Addendum OVK 14.035920.pdf, 100765 bruikleen
STW Nederland.pdf, C 104137 getekend concessieovereenkomst met STW.pdf

Hallo allen,
Hierbij de acties, zoals wij net besproken hebben:
1)
2)
3)
4)
5)

Taxeren Gezondheidscentrum, 1 bouwlaag (huurwaarde) (
Verwerven BSO (
(
Verweving Ravellaan (
Checken huur van Cereolfabriek (marktconforme huur Cereol) (
2e Marnix (plot is van bestuur, parkje erom is van Stadswerken). Bij
navragen hoe er gerekend
moet worden (Bas Keuper).
6) Stukken Ravellaan 96 (bijgevoegd)
7) Programma van Eisen BSO Tomaz (bijgevoegd)
8) Berekening (
@
wil je deze s.v.p. nasturen? Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Wijken
Wijkbureau West
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT

Van:
Verzonden: maandag 4 februari 2019 15:20
Aan:
Onderwerp: RE: verspreiding heel West
Ik had 14.500 exemplaren laten afdrukken voor ongeveer
voor een wijkbericht. Je kan
bellen om

bij De Bondt. Weet niet hoeveel ze in rekening brengen

het na te vragen:

Tel:
heeft ongeveer

in rekening gebracht.

Van:
Verzonden: maandag 4 februari 2019 10:42
Aan:
Onderwerp: verspreiding heel West
Ha
Weet je de kosten voor een verspreiding voor heel West?
En het aantal adressen?
Er moet een wijkbericht uit in heel West (maar denk dat Lage Weide niet mee genomen hoeft te worden).
Kosten voor drukken van wijkbericht weet je die ook? Veiligheidskrant is natuurlijk iets anders qua kosten.
Met vriendelijke groet,

T 030
utrecht.nl

www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Wijken
Wijkbureau West
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT

From:
Sent:
To:

"Kassing, Ellen"
Wed, 13 Feb 2019 14:24:59 +0200
"

Subject:
Attachments:
Al 07-02.docx

Verzoek inhoudelijke reactie bij beoordeling locaties
Locaties reactie inhoudelijk deskundigen.docx, Actielijst projectgroep uitbreiding schoollokalen Oog in

Keuper, Bas" <

Beste allen,
In de bijeenkomsten van de projectgroep ‘uitbreiding schoollokalen Oog in Al zijn veel locaties besproken.
Inmiddels zijn er locaties afgevallen en een aantal worden nog onderzocht.
Al jullie inhoudelijke reacties hebben wij verzameld en verwerkt in bijgevoegd stuk. Dit is nog concept (veel
staat nog in steekwoorden en is nog niet compleet), maar moet binnenkort leiden tot een stafstuk.
Aan jullie het verzoek om vanuit jullie deskundigheid de punten per locatie verder aan te vullen en volledig te
maken, zodat wij tijdens de volgende projectgroep (dinsdag 19-02) hiermee verder kunnen gaan.
Lukt het jullie om uiterlijk maandag 18 februari het aangevulde stuk aan mij te retourneren (graag via
wijzigen/markeren)?
Alvast bedankt!
In de bijlage heb ik de actiepuntenlijst bijgevoegd.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:

@utrecht.nl>
Wed, 13 Feb 2019 19:39:46 +0200
"Kassing, Ellen" <e.kassing@utrecht.nl>
RE: Ravellaan 96

Dossier HZ_WABO-14-09468: in de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing is het volgende opgenomen:
Verkeer en parkeren
Het plan voor Ravellaan 96 leidt niet tot wijzigingen in de routes van en naar het plangebied.
Het plangebied ligt in de zone B2. Ten aanzien van het parkeren gelden de parkeernormen die zijn
vastgelegd in bijlage 1 bij de Nota Stallen en Parkeren uit 2013. Op basis van de geldende ‘Nota
Parkeernormen auto en fiets en auto’ zijn er minder parkeerplaatsen voor auto’s nodig dan in de
bestaande situatie. Het huidige parkeerterrein biedt dan ook voldoende ruimte. Uitgaande van 200
studentenkamers en 1.100 m2 bruto vloeroppervlak aanvullende functies is er een parkeernorm in
een bandbreedte tussen 20 en 80 parkeerplaatsen voor auto's.
Wat betreft het fietsparkeren mag bij woningen met een gebruiksoppervlak kleiner dan 50 m2
worden uitgegaan van een gemeenschappelijke berging met een oppervlak van minimaal 1,5 m2 per
woning en dat betekent hier minimaal 300 m2. De bestaande fietsenkelder voorziet hierin.
Ten aanzien van de aanvullende functies moet een bandbreedte in acht worden genomen. Binnen
het scala aan aanvullende functies is de behoefte aan fietsparkeren
– het laagst bij kinderopvang - 2,0 plaatsen per 100 m2 bvo – 22 plaatsen
– het hoogst bij horeca – 19,3 plaatsen per 100 m2 bvo – 212 plaatsen
Kijkend naar de normen voor andere aanvullende functies is 8 tot 10 plaatsen per 100 m2 bvo een
realistische inschatting en dan gaat het om 88 tot 110 plaatsen. In de huidige situatie zijn deze
plaatsen in de buitenruimte grotendeels beschikbaar en er is bij de ingang van het gebouw ruimte
genoeg om rekken bij te plaatsen.
Meer kan ik niet uit het dossier halen.
,
Vergunningverlener Omgevingsvergunningen
Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Vergunningen
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521AZ Utrecht
Telefoon 030
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig Afwezig: woensdag

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 12:49
Aan:
Onderwerp: Ravellaan 96
Hoi
Ik heb toch nog een vraagje over de Ravellaan 96.
Weet jij welke parkeerafspraken zijn gemaakt met Socius? Heb jij een vergunning waarin de parkeerberekening
staat?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris
T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Thu, 14 Feb 2019 20:55:04 +0200
afspraak volgende week

@gmail.com>

Beste
Ik hoorde net uw voicemailbericht.
Fijn dat u volgende week de notitie toestuurt. Op basis van deze notitie kunnen wij bepalen wie het beste bij het
overleg aanwezig kan zijn.
Helaas zijn Bas Keuper en ik volgende week donderdag verhinderd en die week daarna zijn wij afwezig i.v.m.
vakantie.
Is het een idee dat zodra ik de notitie heb ontvangen en uw vragen intern heb besproken, contact met u opneem
om een afspraak te maken?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

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

"Kassing, Ellen"
Thu, 14 Feb 2019 21:28:19 +0200
"
@utrecht.nl>
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
planning - begroting
Planning Uitbreiding schoollokalen Oog in Al.docx, Uren ruimte.xlsx

Hallo
In de bijlagen tref je de planning en de begroting 2019.
Planning:
In de planning kan je zien dat er alle tijd nodig is voor de communicatieronde. Dit betekent dat besluitvorming
naar verwachting voor het zomerreces plaatsvindt. Het is allemaal krap en er hoeft maar iets te gebeuren en
besluitvorming schuift dan gelijk door na het zomerreces.
Vraag: wie is gemandateerd om uiteindelijk het besluit te nemen? College B&W of Raad?
Begroting 2019:
In de begroting tref je de uren van de collega’s van Ruimte en overige kosten.
Vraag: Ben jij akkoord dat ik de uren voor de collega’s Ruimte regel? Kostenplaats: 7134040. (UVO).
Graag ontvang ik je reactie.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Thu, 21 Feb 2019 09:57:18 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
Overleg bestuur PCOU en gemeente
Overleg bestuur PCOU en gemeente.docx

Hoi Bas,
Hierbij het conceptverslag van het overleg PCOU en gemeente.
Graag je reactie, opmerkingen en/of aanvullingen.
Is het handig als
Groet,
Ellen

ook meeleest?

From:
Sent:
To:
Cc:

"Kassing, Ellen"
Mon, 4 Mar 2019 09:31:36 +0200
@utrecht.nl>

Subject:

RE: Parkschool

Keuper, Bas"

Hoi
Het lijkt ons goed om jou bij te praten over het locatieonderzoek voor de Dominicusschool en de Johan de
Wittschool. Deze is bijna afgerond. Binnenkort starten wij nl. de communicatieronde. Ook wordt er op dit
moment een afspraak met de wijkraad gepland (misschien is deze al gepland, ik zal daar nog eens achter aan
gaan). Deze afspraak is n.a.v. de brief van de Wijkraad (om de hoek naar school). Deze afspraak gaat trouwens
niet over de Johan de Wittschool en de Dominicusschool.
Donderdag hebben wij weer een afspraak met
schuiven? Ik heb de uitnodiging doorgestuurd.

en

om bij te praten. Lukt het jou om dan aan te

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van:
Verzonden: donderdag 28 februari 2019 12:05
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: Parkschool
Dag
Uit de stafstukken Onderwijs begrijp ik dat de uitbreiding van de Parkschool niet doorgaat vanwege het feit dat
de prognoses aangeven dat het aantal leerlingen terugloopt.

Zoals je weet heeft rond de onderhuisvestinghuisvesting in Oog in Al het nodige gespeeld, inclusief een
wijkraadsadvies.
Eén van de punten is dat meer gestimuleerd moet worden dat kinderen in de eigen buurt op school gaan en er
geen ‘vlucht’ richting o.a. Oog en Al plaatsvindt (zie ook recent artikel in de VK).
En dat van een groter gebied dan alleen Oog in Al moet worden uitgegaan bij het zoeken naar uitbreiding van
onderwijshuisvesting.
Is het in dat licht wel handig de huidige prognoses als uitgangspunt te nemen, zonder (althans ik zie dat niet
terug) de discussie en gewenste richting te betrekken?
In de bijgaande tekst staat: “Verder worden er in de omliggende wijken nieuwe scholen gebouwd (beurskwartier) en scholen uitgebreid
(Oog in Al), zodat er in die wijken ook voldoende huisvesting beschikbaar is”.

Met vriendelijke groet,

T 030M 06@utrecht.nl
www.utrecht.nl/west
Gemeente Utrecht
Wijken
Wijkbureau West
Stadsplateau 1
5e etage
Postbus 8395
3503 RJ Utrecht

From:
Sent:
To:

"Kassing, Ellen"
Thu, 7 Mar 2019 17:29:30 +0200
"

Cc:

"Keuper, Bas"

Subject:
Attachments:

Conceptverslag overleg bestuur PCOU en gemeente d.d. 5 februari 2019
Overleg bestuur PCOU en gemeente.pdf

Beste

en

In de bijlage treffen jullie het conceptverslag van het overleg tussen de PCOU en gemeente op 5 februari 2019.
Mochten jullie nog aanvullingen en/of wijzigingen hebben dan hoor ik het graag.
Verder zijn wij benieuwd of het gesprek met de bestuurders inmiddels heeft plaatsgevonden en zo ja, welke
afspraken er zijn gemaakt. Willen jullie ons dit laten weten?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Mon, 11 Mar 2019 16:46:04 +0200
@utrecht.nl>
RE: locatieonderzoek

Dat is snel, dank! En succes volgende week!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van:
Verzonden: maandag 11 maart 2019 15:32
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: locatieonderzoek

2002

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)
Van: "Kassing, Ellen" <e.kassing@utrecht.nl>
Verzonden: 11 mrt. 2019 15:30
Aan:
@utrecht.nl>
Onderwerp: locatieonderzoek
Hoi

Weet jij sinds wanneer de Stichting in de Dominicuskerk gehuisvest is? Dit hebben wij nl. voor het
locatieonderzoek.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

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

"Kassing, Ellen"
Tue, 12 Mar 2019 12:37:48 +0200

@utrecht.nl>
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
Actuele ontwikkelingen projecten wijk West oktober 2018
Actuele ontwikkelingen projecten wijk West oktober 2018.doc

Hallo
Het stukje over uitbreiding schoollokalen Oog in Al is aangepast.
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
Groet,
Ellen

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 12 Mar 2019 14:24:54 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
RE: Bespreekpunten Wijkraad West en wethouder Onderwijs 08032019

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Keuper, Bas
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 13:23
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: FW: Bespreekpunten Wijkraad West en wethouder Onderwijs 08032019

Met vriendelijke groet,
Bas Keuper
Projectmanager

T 06 @utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
Stadsplateau 1
Voornamelijk op dinsdag en donderdag

Van:
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 13:16
Aan: Keuper, Bas; Kassing, Ellen
Onderwerp: FW: Bespreekpunten Wijkraad West en wethouder Onderwijs 08032019
Tkn.
Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 12:05
Aan:
CC:
Onderwerp: Bespreekpunten Wijkraad West en wethouder Onderwijs 08032019
Hallo
Hierbij een kort verslagje van het gesprek afgelopen vrijdag tussen Anke en de heren van de Wijkraad West over
‘Op school in de buurt’. Er staan twee afspraken in, een voor Anke (onderwijshuisvestingsverordening en 2jarigenbrief) en een voor de Wijkraad (organiseren dialoog over ‘in de buurt naar school” en wethouder op de
hoogte houden).
Met vriendelijke groet,

@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Maatschappelijke Ontwikkeling
Onderwijs

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 12 Mar 2019 12:40:41 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
RE: Cereol

Hoi Bas,
Ik heb verder niets gehoord. Ik twijfel om hier actief bij bewoners naar te vragen. Mijn voorkeur om dit op een
‘natuurlijk moment’ te doen, bijvoorbeeld bij inloopbijeenkomst. Wat vind jij?
School kunnen we natuurlijk wel tussendoor bevragen.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Keuper, Bas
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 10:47
Aan: Kassing, Ellen;
Onderwerp: RE: Cereol
Ziet er goed uit! Klankbordgroep met school en bewoners tevreden?
Met vriendelijke groet,
Bas Keuper
Projectmanager

T 06 @utrecht.nl
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
Stadsplateau 1
Voornamelijk op dinsdag en donderdag

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 7:51
Aan:
; Lamers, Bas
Onderwerp: FW: Cereol
Ter informatie.
De buitenruimte bij Cereol is aangepast (nav klankbordgroep buiten spelen).
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van:
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 7:12
Aan: Kassing, Ellen
CC:
Onderwerp: FW: Cereol
Hoi Ellen,
Cereol is 2 weken geleden gereed gekomen. Hierbij de foto’s die ik van de aannemer ontvangen heb.
Ik heb ze ook in de mail ontvangen en niet als bijlagen.
Met vriendelijke groet,

Projectleider

T 030 - 286
/ 06 @utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven
Stadsingenieurs
maandag tot en met donderdag
Postbus 8375
3503 RJ Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Tue, 12 Mar 2019 12:46:46 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
FW: luchtfoto
20190312 Uitbreiding schoollocaties luchtfoto.pdf

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030 2863384
e.kassing@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van:
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 9:22
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: luchtfoto
Zie hier de luchtfoto van wijk west.
Met vriendelijke groet,

T 030 utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs
Stadsplateau 1
8ste etage Noord
maandag dinsdag en donderdag
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 11 maart 2019 14:35
Aan:
Onderwerp: luchtfoto
Hoi
Wij zijn bezig met de afronding van het locatieonderzoek. Heb jij voor de voorpagina een mooie luchtfoto van de
Wijk West?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 12 Mar 2019 12:32:18 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
RE: Overleg bestuur PCOU en gemeente

Hoi Bas,
Volgens mij focussen ze zich op 13 groepen, maar is er nog geen besluit genomen.
Laten we afwachten hoe ze reageren.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Keuper, Bas
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 10:44
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Overleg bestuur PCOU en gemeente
Ik vraag me af of 17 groepen nog een optie is. Ik dacht dat zij zich focusten op 13 groepen. Tijdens het overleg
hebben we geconstateerd dat groei naar 13 ook nog jaren gaat duren.
Met vriendelijke groet,
Bas Keuper
Projectmanager

T 06 @utrecht.nl
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
Stadsplateau 1
Voornamelijk op dinsdag en donderdag

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 11 maart 2019 19:59
Aan: Keuper, Bas
Onderwerp: FW: Overleg bestuur PCOU en gemeente
Wil je deze s.v.p. nog doorlezen?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 8:57
Aan: Keuper, Bas
Onderwerp: Overleg bestuur PCOU en gemeente
Hoi Bas,
Hierbij het conceptverslag van het overleg PCOU en gemeente.
Graag je reactie, opmerkingen en/of aanvullingen.
Is het handig als
Groet,
Ellen

ook meeleest?

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 12 Mar 2019 12:46:30 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
FW: Hoofdlijnenberaad

Hoi
Zie onderstaand reactie van het Stafbureau. Ik stel voor om dit te bespreken tijdens ons overleg met Jacqueline
en
Ik zorg dat voor donderdag er verschillende planningen liggen.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 11:45
Aan: Stafbureau Gemeentesecretaris
CC:
Onderwerp: RE: Hoofdlijnenberaad
Hoi
Bedankt voor je snelle reactie! Wij gaan dit intern bespreken en indien nodig via de bestuurder oppakken.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl

www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Stafbureau Gemeentesecretaris
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 10:18
Aan: Kassing, Ellen
CC:
Onderwerp: RE: Hoofdlijnenberaad
Hallo Ellen,
Het enige dat ik je kan zeggen is dat er pas vanaf de 2e helft april mogelijkheid is en dat aanmelding altijd via
de bestuurder/bestuursadviseur moet lopen.
Met vriendelijke groet,

T 030 286
M 06
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Bestuurs- en Concernstaf
Stafbureau Gemeentesecretaris
Op maandag afwezig

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 11 maart 2019 16:59
Aan: Stafbureau Gemeentesecretaris
Onderwerp: Hoofdlijnenberaad
Beste collega’s,
Wellicht willen wij een hoofdlijnenberaad plannen.
Kunnen jullie ons vertellen wat de mogelijk data zijn na 27 maart?
Lukt het jullie om mij dit morgen te laten weten?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 13 Mar 2019 13:29:36 +0200
Planning overleg met Wijkraad

@utrecht.nl>

Hoi
Wij zijn nog eens goed aan het kijken naar de planning (wat is realistisch).
Wij komen naar verwachting graag in mei naar de Wijkraad. Weet jij wanneer er een overleg met de wijkraad
staat gepland in mei?
Zodra de planning definitief laten we het gelijk weten.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Met vriendelijke groet,

Projectleider

T 030@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie
Onderwijs, MFA's, Sport
dinsdag t/m vrijdag
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Thu, 14 Mar 2019 10:47:22 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
Communicatie

Hoi Bas,
Is het een idee om het locatieonderzoek om te laten lezen door de communicatieadviseur?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Thu, 14 Mar 2019 10:13:47 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
RE: Overleg bestuur SPO Utrecht en gemeente februari

Hoi Bas,
De PCOU heeft bij mij weten alleen aangegeven over de verdeling van de kinderen.
Ik pas het verslag aan en verstuur het naar

en

voor reactie.

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Keuper, Bas
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 12:54
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Overleg bestuur SPO Utrecht en gemeente februari
Ellen,
Ik heb de tekstuele opmerkingen in het verslag verwerkt. Verder staat mij bij dat er is aangegeven dat SPOU en
PCOU in overleg gaan over de verdelen van de kinderen over scholen (voor zover zij daar invloed op hebben). Of
is dat alleen besproken in het gesprek met PCOU?
Groet, Bas

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Mon, 18 Mar 2019 15:46:41 +0200
"
@utrecht.nl>
Gebiedsregisseur Veiligheid

Hoi
Graag willen wij dat iemand vanuit veiligheid meekijkt naar de locaties in het locatieonderzoek en hierbij een
advies geeft.
Weet jij wie dat is?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Mon, 18 Mar 2019 11:48:42 +0200
"
@maarbouwmanagement.nl>
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
Onderzoek Directievilla

Hoi
Ik kan me herinneren dat jij samen met Rachel de Directievilla hebt bezocht.
Heb jij toen ook onderzoek naar de Directievilla gedaan? Bijvoorbeeld hoeveel groepen kunnen er worden
gehuisvest? Voldoet het gebouw voor onderwijshuisvesting etc?
Kan je ons dit z.s.m. laten weten?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 19 Mar 2019 13:04:02 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
FW: aanvraag 2e Marnixschool

Hoi Bas,
Wil jij dit verwerken in het locatieonderzoek?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van:
Verzonden: dinsdag 19 maart 2019 10:54
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: aanvraag 2e Marnixschool
Op 25 januari 2017 is voor 2018 de eerste voorbereiding aangevraagd en goedgekeurd op 19 december 2017.
Op 22 januari 2018 is voor 2019 de tweede voorbereiding aangevraagd en goedgekeurd op 17 december 2018.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Onderwijs, MFA's, Sport

Telefoon 06 E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl/onderwijshuisvesting
Aanwezig maandag t/m vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 18 maart 2019 19:03
Aan:
Onderwerp: aanvraag 2e Marnixschool
Hoi
Daar ben ik weer met een vraag…
In 2018 heeft de tweede Marnix een aanvraag gedaan voor uitbreiding naar 17 groepen. Weet jij wanneer dit
precies is aangevraagd?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

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

"Kassing, Ellen"
Thu, 21 Mar 2019 16:44:46 +0200

@utrecht.nl>
"
@utrecht.nl>
FW: concept locatieonderzoek - laatste ronde
Locatiestudie V04.doc, Planning Uitbreiding schoollokalen Oog in Al.docx

Beste
Als het goed is, heeft Ingrid jou ondertussen bijgepraat over het project uitbreiding schoollokalen Oog in Al.
@
dank!
Het locatieonderzoek zit in de afrondende fase.
Aan de klankbordgroep hebben wij toegezegd dat wij ook iemand van Veiligheid laten meekijken naar de
locaties.
Zou jij vanuit jouw deskundigheid willen kijken naar de locaties en een advies willen geven (graag een reactie in
het locatieonderzoek zelf)?
Lukt het jou om uiterlijk volgende week een reactie te geven?
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 21 maart 2019 15:40

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

"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
Thu, 21 Mar 2019 15:44:46 +0100
"
@utrecht.nl>
"
@utrecht.nl>
FW: concept locatieonderzoek - laatste ronde
Locatiestudie V04.doc, Planning Uitbreiding schoollokalen Oog in Al.docx

Beste
Als het goed is, heeft
@
dank!

jou ondertussen bijgepraat over het project uitbreiding schoollokalen Oog in Al.

Het locatieonderzoek zit in de afrondende fase.
Aan de klankbordgroep hebben wij toegezegd dat wij ook iemand van Veiligheid laten meekijken naar de
locaties.
Zou jij vanuit jouw deskundigheid willen kijken naar de locaties en een advies willen geven (graag een reactie in
het locatieonderzoek zelf)?
Lukt het jou om uiterlijk volgende week een reactie te geven?
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 21 maart 2019 15:40

Mochten jullie nog andere vragen hebben dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:
Importance:

"Kassing, Ellen"
Tue, 26 Mar 2019 17:15:05 +0200
@utrecht.nl>
Cereol - spoed
High

Hoi
Weet jij of we volgens het huurcontract van Boei (5 lokalen) onder mogen verhuren?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 26 Mar 2019 16:05:27 +0200
FW: data Staf Onderwijs Anke Klein

@utrecht.nl>

Hoi
Helaas gaan wij 3 april niet redden. Naar verwachting wordt dit 17 april.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 14 maart 2019 19:44
Aan:
Onderwerp: data Staf Onderwijs Anke Klein
Hallo
Wij willen waarschijnlijk 3 april een stuk voor de Staf agenderen t.w. uitbreiding schoollokalen Oog in Al.
Weet jij wanneer wij dan de stukken moeten aanleveren?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl

www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 26 Mar 2019 16:03:38 +0200
"
@utrecht.nl>
"Keuper, Bas"
@utrecht
Programmateam 02-04

@utrecht.nl>

Hoi
In het programmateam van vanmorgen hebben wij afgesproken dat wij volgende week (02-04) terug komen
met het staf-voorblad.
Wil je ons s.v.p. op de agenda zetten? En wil je laten weten hoe laat wij aan de beurt zijn?
Van te voren sturen wij het concept staf-voorblad.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

VOORBLAD

Onderwerp:

Staf:
Stafdatum:
Portefeuillehouder:
Manager:
Opsteller:
Bestuurlijk contactpersoon:
Bestuursadviseur:
Doel: informeren, bespreken
en/of besluiten
Geheim:

Bijlagen:
Afgestemd met en akkoord
met de inhoud:
Nog
afstemming/communicatie
nodig met:
Gevraagd besluit:

Bestuurlijk:

Ambtelijke:
Extern:
Bestuurlijk:
Ambtelijke:
Extern:

Aanleiding voor dit voorstel:
Onderbouwing: met knelpunten en/of risico’s.
Denk aan: politiek, financieel, participatie, communicatie, juridische en/of organisatie.

Planning en vervolg (op intranet staan de aanlevertermijnen)
Vervolg stafbespreking
College

Raadsinformatiebijeenkomst
(eventueel)
Commissie
Raad

Bestemmingsplan locaties

Bijbouwen bij St Dominicusschool (Händelstraat )

Bestemmingsplan -geldende bestemming

De gehele uitbreiding zou vallen in het bruin gekleurde bestemmingsvlak “Bestemming
Maatschappelijk 1”. Op of in de voor Maatschappelijk - 1 aangewezen gronden zijn de volgende
functies toegestaan:
-

maatschappelijke voorzieningen;

-

ter plaatse van de aanduiding 'sport', ook voor sportvoorzieningen;

-

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-schooltuinen', voor
schooltuinen;

-

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk- verslavingskliniek'
uitsluitend voor een verslavingskliniek en opvang van sociaal kwetsbare mensen;

-

water, waterbeheer, waterberging en voorzieningen voor waterzuivering, infiltratie en
waterberging, waaronder wadi's en infiltratiegebieden;

-

voorzieningen en functies die bij de bestemming horen zoals verkeers-, parkeer- en
groenvoorzieningen, fietsenstallingen, nutsvoorzieningen, water, tuinen en erven.

-

Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.

Parkeerterrein bij voormalig gemeentekantoor

(Ravellaan 96)

Bestemmingsplan – geldende bestemming

Op dit moment geldt hier de bestemming ‘Verkeer en verblijfsgebied’.

2e Marnixschool

Bestemmingsplan – geldende bestemming

De gehele uitbreiding zou vallen in het bruin gekleurde bestemmingsvlak “Bestemming
Maatschappelijk 1”. Op of in de voor Maatschappelijk - 1 aangewezen gronden zijn de volgende
functies toegestaan:
-

maatschappelijke voorzieningen;

-

ter plaatse van de aanduiding 'sport', ook voor sportvoorzieningen;

-

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-schooltuinen', voor
schooltuinen;

-

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk- verslavingskliniek'
uitsluitend voor een verslavingskliniek en opvang van sociaal kwetsbare mensen;

-

water, waterbeheer, waterberging en voorzieningen voor waterzuivering, infiltratie en
waterberging, waaronder wadi's en infiltratiegebieden;

-

voorzieningen en functies die bij de bestemming horen zoals verkeers-, parkeer- en
groenvoorzieningen, fietsenstallingen, nutsvoorzieningen, water, tuinen en erven.

-

Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.

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

"Kassing, Ellen"
Wed, 27 Mar 2019 09:21:57 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
Overleg bestuur SPO Utrecht en gemeente februari - graag nog goed doorlezen
Overleg bestuur SPO Utrecht en gemeente februari.docx
High

Hoi Bas,
Ik heb bij de verwerking toch nog eens goed de opmerkingen van

doorgenomen. Ik vind dat

Ik heb de opmerkingen grotendeels overgenomen, maar niet alles (bijvoorbeeld de argumentatie van afgevallen
locaties) en sommige opmerkingen in de context gezet, anders kan het verkeerd overkomen.
Wil je s.v.p. het verslag nog een keer goed doorlezen?
Alvast bedankt!
Groet, Ellen

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Thu, 4 Apr 2019 11:38:35 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
"
@utrecht.nl>
FW: Cereol - spoed

Hoi Bas,
Volgens mij heb jij dit toch uitgezocht? Ik hoorde jou zeggen, dat onderverhuur mogelijk is, toch?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van:
Verzonden: dinsdag 2 april 2019 12:11
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Cereol - spoed
Dag
Net terug van vakantie. Lees nu mail met vraag t.a.v. het huurcontract. Heb je al een antwoord hierop via UVO
gekregen.? Anders even bellen en dan samen naar contract kijken.
Met vriendelijke groet,

T 06
trecht.nl

www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
maandag, woensdag, donderdag
Postbus 8406
3503 RK Utrecht

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 26 maart 2019 16:15
Aan:
Onderwerp: Cereol - spoed
Urgentie: Hoog
Hoi
Weet jij of we volgens het huurcontract van Boei (5 lokalen) onder mogen verhuren?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Mon, 8 Apr 2019 12:39:24 +0200
@utrecht.nl>
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
Combistaf - terugkoppeling

Hoi Bas,
Ik ben net gebeld door
, omdat zij nog een aankondiging van jou had liggen dat komende
woensdag ‘uitbreiding schoollokalen Oog in Al’ op de staf-agenda zal komen.
Ik heb haar verteld dat op zijn vroegst volgende week dit onderwerp in de Staf wordt behandeld, maar dat dit
wel krap wordt ivm eerst behandeling in MT UVO. Aanlevering staf is nl. maandag eind van de middag.
Zij heeft overleg gehad met
adviseur van Anke en zij stellen voor om aan Anke voor te leggen of het in
een combistaf besproken moet worden. Eigenlijk zoals wij ook vanmorgen besproken hebben. Dus dat gaat
goed!
Laat je mij nog weten wanneer het in het MT kan worden behandeld?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

T 06 utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
Stadsplateau 1
Voornamelijk op dinsdag en donderdag

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Wed, 10 Apr 2019 07:44:02 +0200
"
@utrecht.nl>
RE: Project: uitbreiding schoollokalen Oog in Al - spoed-

Hoi Jeroen,
Dank voor je snelle reactie! Wij gaan iets anders regelen.
Ik plan een afspraak in om de Wabo-procedures door te nemen.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van:
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 17:20
Aan: Kassing, Ellen
CC: Keuper, Bas
Onderwerp: RE: Project: uitbreiding schoollokalen Oog in Al - spoedDaar zie ik geen kans toe.

Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Vergunningen

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Thu, 18 Apr 2019 10:51:11 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
RE: uitbreiding schoollokalen Oog in Al

Hoi Bas,
Het lijkt mij goed om bij zowel bij de jurist ROM en Onderwijshuisvesting (
naar moeten kijken.

aan te geven waar ze precies

Kan jij dit voor beide juristen op de mail zetten?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Keuper, Bas
Verzonden: woensdag 17 april 2019 9:51
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: uitbreiding schoollokalen Oog in Al
Ja, is goed.

mag er naar kijken, maar we hebben ook een jurist nodig met ervaring met ROM..

Met vriendelijke groet,
Bas Keuper
Projectmanager

T 06 @utrecht.nl
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
Stadsplateau 1
Voornamelijk op dinsdag en donderdag

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 16 april 2019 8:40
Aan: Keuper, Bas
Onderwerp: FW: uitbreiding schoollokalen Oog in Al
Hoi Bas,
Dit moeten we nog bespreken.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van: Keuper, Bas
Verzonden: maandag 15 april 2019 13:33
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: uitbreiding schoollokalen Oog in Al
Ja, doen we straks even!
Met vriendelijke groet,
Bas Keuper
Projectmanager

T 06 @utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
Stadsplateau 1
Voornamelijk op dinsdag en donderdag

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 15 april 2019 12:35
Aan: Keuper, Bas
Onderwerp: FW: uitbreiding schoollokalen Oog in Al
Even overleggen?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840

3500 BG Utrecht

[cid:image001.png@01D4EF7E.EB9008F0]<https://www facebook.com/GemeenteUtrecht> [cid:image002.png@01D4EF7E.EB9008F0]
<https://twitter.com/gemeenteutrecht> [cid:image003.png@01D4EF7E.EB9008F0] <https://www.linkedin.com/company/gemeente-utrecht>
[cid:image004.png@01D4EF7E.EB9008F0] <https://www.utrecht.nl/nieuwsbrieven>

[Standaard]<https://www.utrecht nl/>

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: woensdag 10 april 2019 8:10
Aan:
Onderwerp: FW: uitbreiding schoollokalen Oog in Al
Beste
Via

,
kom ik bij jou terecht.

Voor het project uitbreiding schoollokalen Oog in Al (gevoelig politiek dossier) is er een locatieonderzoek gedaan. Het locatieonderzoek is
klaar en wij willen graag dat iemand z.s.m. meeleest op gevoeligheden voor de gemeente.
adviseerde om jou te benaderen.
Vind je het goed dat ik op korte termijn een afspraak met jou plan?
Met vriendelijke groet,

Postbus 840

3500 RK Utrecht

[cid:image001.png@01D4EF7E.EB9008F0]<https://www facebook.com/GemeenteUtrecht> [cid:image002.png@01D4EF7E.EB9008F0]
<https://twitter.com/gemeenteutrecht> [cid:image003.png@01D4EF7E.EB9008F0] <https://www.linkedin.com/company/gemeente-utrecht>
[cid:image004.png@01D4EF7E.EB9008F0] <https://www.utrecht.nl/nieuwsbrieven>

[Standaard]<https://www.utrecht nl/>

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 8 april 2019 12:53
Aan:
Onderwerp: uitbreiding schoollokalen Oog in Al
Hoi

,

Voor het project uitbreiding schoollokaal Oog in Al (gevoelig politiek dossier) zijn wij op zoek naar iemand die meeleest op een
locatieonderzoek, welke wij binnenkort openbaar gaan maken.
Het gaat vooral om een juridisch check o.a.:

-

Privacygegevens

-

Bedrijfsgegevens externen

-

Gevoeligheden gemeente (bedrijfsvoering)

Weet jij wie dit zou kunnen doen?
Met vriendelijke groet,

Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030

@utrecht.nl>

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

Gemeente Utrecht

Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

maandag/dinsdag/donderdag

Postbus 840

3500 RK Utrecht

[cid:image001.png@01D4EF7E.EB9008F0]<https://www facebook.com/GemeenteUtrecht> [cid:image002.png@01D4EF7E.EB9008F0]
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[cid:image004.png@01D4EF7E.EB9008F0] <https://www.utrecht.nl/nieuwsbrieven>

[Standaard]<https://www.utrecht nl/>

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Tue, 7 May 2019 15:45:04 +0200
"SecretariaatKlein" <secretariaatklein@utrecht.nl>
Combistaf plannen

Beste collega,
Tijdens de Staf Onderwijs op 24 april is afgesproken dat er een combistaf wordt gepland voor het project:
uitbreiding schoollokalen in Oog in Al.
De volgende wethouders moeten hierbij aanwezig zijn:
- Klein
- Van Hooijdonk
- Everhardt
- Verschuure
Onze voorkeur gaat uit naar de week van 27 mei. Is dit mogelijk?
Graag ontvang ik jullie reactie.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
Thu, 9 May 2019 09:17:00 +0200
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
FW: Aangepast locatieonderzoek
Locatiestudie V09.doc

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van:
Verzonden: woensdag 8 mei 2019 11:19
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Aangepast locatieonderzoek
Hoi Ellen,
Deze versie (V09) heb ik ontvangen. Heb je voor mij de concrete adressen van de locaties waarvoor
bestemmingsplaninformatie nodig is? Dat is namelijk een stuk makkelijker zoeken. En wil je alleen weten of het
qua gebruik past of wordt er bijvoorbeeld ook verbouwd en moet er ook worden getoetst aan de
bebouwingsvoorschriften (in dat geval moet ik weten wat precies de bedoeling is)?
Deze week kan ik een reactie geven.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,

Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Stadsplateau 1
dinsdag t/m vrijdag
Postbus 8406
3503 RK Utrecht

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 16:43
Aan:
Onderwerp: FW: Aangepast locatieonderzoek
Hallo

,

Ik begreep dat jij het locatieonderzoek uitbreiding schoollokalen Oog in Al gaat beoordelen, fijn!
Heb jij de laatste versie ontvangen en wanneer verwacht je een reactie te kunnen geven?
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van:
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 16:31
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Aangepast locatieonderzoek
Hoi Ellen,
Ik heb dit

nu bij mijn collega

Met vriendelijke groet,

T 030@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Stadsplateau 1
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Postbus 8406
3503 RK Utrecht

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 16:01
Aan:
Onderwerp: Aangepast locatieonderzoek
Hoi

,

neergelegd, zij zal je verder helpen.

Hierbij een aangepaste versie van het locatieonderzoek.
Wil je s.v.p. in deze versie willen werken?
Wanneer verwacht je te kunnen reageren?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Kassing, Ellen"
Thu, 9 May 2019 12:26:48 +0200

@utrecht.nl>
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
FW: Uitbreiding St. Dominicus en Johan de Wittschool

Hoi
Zoals afgesproken, onderstaand de reactie van

.

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van:
Verzonden: vrijdag 19 april 2019 12:35
Aan: Keuper, Bas
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Uitbreiding St. Dominicus en Johan de Wittschool
Dat valt niet mee om dat snel en adequaat advies op te geven.
Adres
1. Uitbreiding met
2 of 3 lokalen op het
schoolplein van de
hoofdlocatie van St.
Dominicus. Zie
pagina 57 t/m 64
van bijgevoegde

Beethovenplein

Monumen
t
nee

aantekening

conclusie

Gezien de omvang te
zien al bijbehorend
bouwwerk cf Bor
bijlage II.

Omgevingsvergunning
activiteit afwijken
bestemmingsplan en
activiteit bouwen,
reguliere
voorbereidingsprocedure

massastudie.

2. Realisatie van 2
lokalen bij BSO Blos
(uitbreidbaar tot 6
lokalen). Hierbij is
uitgangspunt
sloopnieuwbouw. Zie
pagina 53 van
bijgevoegde
massastudie.
3. Uitbreiding met
2 of 3 lokalen in het
gezondheidscentrum
. Zie pagina 65 t/m
67 van bijgevoegde
massastudie.
4. Uitbreiding met
2 lokalen of school
met 10 lokalen
(uitbreidbaarheid tot
15) in een
herontwikkeling op
de Ravellaan.
Eventueel met
gymzaal en
kinderdagverblijf. Zie
pagina 30 t/m 33
van bijgevoegde
massastudie.
5. Uitbreiding naar
in totaal 6 lokalen in
Cereolfabriek. Dit is
reeds gerealiseerd
door aan de 5
permanente lokalen
op de begane grond,
een vijfde lokaal op
de verdieping toe te
voegen. Zijn
hiervoor voldoende
vergunningen? Incl.
gebruiksvergunning
of –melding?
6. Tijdelijke
huisvesting met 2
noodlokalen op het
schoolplein van de
hoofdlocatie van St.
Dominicus.

Haydenlaan/Händelstraa
t

Nieuwbouw. Locatie
heeft bestemming
Maatschappelijk, dus
onderwijs is
toegestaan. Toets aan
bebouwingsbepalinge
n vereist.

Händelstraat

Inpandige
verbouwing, in
overeenstemming
met het
bestemmingsplan

Omgevingsvergunning
activiteit bouwen,
reguliere
voorbereidingsprocedure
.

Ravellaan

Locatie heeft
bestemming Wonen,
met daaromheen
Groen en Verkeerverblijf. Uitbreiding
naast bestaande
gebouw of gehele
nieuwbouw.

Omgevingsvergunning
activiteit afwijken
bestemmingsplan en
activiteit bouwen,
uitgebreide
voorbereidingsprocedure
. Bij een tijdelijke
voorziening (max 10
jaar) is de reguliere
voorbereidingsprocedure
mogelijk.

ja

Beethovenplein

Het fabriekscomplex
heeft
maatschappelijke
bestemming.
Naastgelegen
gebouwtje heeft
bestemming
Gemengd-4. Wordt er
gebouwd?

In overeenstemming
met bestemmingsplan
idien binnen het
bouwvlak

Omgevingsvergunning
activiteit bouwen,
mogelijk ook activeit
afwijken
bestemmingsplan,
reguliere
voorbereidingsprocedure
.

7. Tijdelijke
Beethovenplein
huisvesting met 2
noodlokalen op het
schoolplein van de
hoofdlocatie van
Johan de Wittschool.
Deze noodunits
staan er al. Zou je
ook willen nagaan
welke vergunning
hiervoor is
afgegeven?
Ben er dinsdag 30-4 zeker weer.

nee

Gehele locatie
bestemming
Maatschappelijk, en
bouwvlak,
bouwhoogte max 6
meter.

Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Vergunningen

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521AZ Utrecht
Telefoon 030
E-mai
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig Afwezig: woensdag

Van:
Verzonden: vrijdag 19 april 2019 11:01
Aan: Keuper, Bas
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Uitbreiding St. Dominicus en Johan de Wittschool
De bijlage presentatieGEM V04 is niet te openen. Kan deze opnieuw gezonden worden?

Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Vergunningen

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521AZ Utrecht
Telefoon 030
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig Afwezig: woensdag

HZ_WABO-17-29781;
22-1-18, tijdelijke
omgevingsvergunning
voor 5 jaar. Kan tot 15
jaar verlengd worden (in
overeenstemming met
het bestemmingsplan).

Van: Keuper, Bas
Verzonden: woensdag 17 april 2019 10:54
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Uitbreiding St. Dominicus en Johan de Wittschool
En nu
met
bijlagen
.

Van: Keuper, Bas
Verzonden: woensdag 17 april 2019 10:53
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: Uitbreiding St. Dominicus en Johan de Wittschool
Hallo
Zoals afgesproken doe ik jou hierbij de vraag toekomen.
Welke vergunningsprocedures zijn benodigd voor de volgende varianten?
1. Uitbreiding met 2 of 3 lokalen op het schoolplein van de hoofdlocatie van St. Dominicus. Zie pagina 57
t/m 64 van bijgevoegde massastudie.
2. Realisatie van 2 lokalen bij BSO Blos (uitbreidbaar tot 6 lokalen). Hierbij is uitgangspunt sloopnieuwbouw.
Zie pagina 53 van bijgevoegde massastudie.
3. Uitbreiding met 2 of 3 lokalen in het gezondheidscentrum. Zie pagina 65 t/m 67 van bijgevoegde
massastudie.
4. Uitbreiding met 2 lokalen of school met 10 lokalen (uitbreidbaarheid tot 15) in een herontwikkeling op de
Ravellaan. Eventueel met gymzaal en kinderdagverblijf. Zie pagina 30 t/m 33 van bijgevoegde
massastudie.
5. Uitbreiding naar in totaal 6 lokalen in Cereolfabriek. Dit is reeds gerealiseerd door aan de 5 permanente
lokalen op de begane grond, een vijfde lokaal op de verdieping toe te voegen. Zijn hiervoor voldoende
vergunningen? Incl. gebruiksvergunning of –melding?
6. Tijdelijke huisvesting met 2 noodlokalen op het schoolplein van de hoofdlocatie van St. Dominicus.
7. Tijdelijke huisvesting met 2 noodlokalen op het schoolplein van de hoofdlocatie van Johan de Wittschool.
Deze noodunits staan er al. Zou je ook willen nagaan welke vergunning hiervoor is afgegeven?
Zou jij in je antwoordwoord gedetailleerd willen aangeven welke vergunningsprocedure nodig is en waarom?
Jouw reactie zie ik graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,
Bas Keuper
Projectmanager

T 06 @utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
Stadsplateau 1
Voornamelijk op dinsdag en donderdag

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Hoi

"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
Mon, 17 Jun 2019 10:53:15 +0100
"Keuper, Bas"
Wijkraad

@utrecht.nl>

@utrecht.

@utrecht.nl>

en

Wanneer komt de Wijkraad in september bij elkaar?
Verder zijn wij op zoek naar een locatie, maar dat valt niet mee. Hebben jullie nog suggesties?
Wat vinden jullie ervan om de bijeenkomst in het stadskantoor te houden?
Ik ben benieuwd naar jullie mening.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

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

"
Wed, 19 Jun 2019 08:14:16 +0100
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>;"
20190614 Wijkbericht
20190614 Wijkbericht.docx

utrecht.nl>

Dag Bas,

Ik heb geprobeerd om de extra procesinformatie wel te vermelden, maar toch het wijkbericht op één pagina te
houden. Zie bijlage.

Overigens was er gisteren een vergadering van de wijkraad west. Daar vertelde
dat hij contact had
gehad met de bestuursadviseur van Anke Klein. Die had verteld dat er een oplossing wordt gepresenteerd in het
najaar. De reactie van
was dat hij het niet handig zou vinden van de gemeente om dan gelijk met één
definitieve oplossing te komen. Wat is dan nog de invloed van bewoners?
Goed om te weten denk ik.

Groet,

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
Tue, 9 Jul 2019 09:04:09 +0100
"Keuper, Bas"
@utrecht.nl>
FW: Afspraak over symposium

>

Ter informatie.
@

Bas belt jou vandaag nog even.

Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

Van:
Verzonden: woensdag 3 juli 2019 10:46
Aan:
CC: Kassing, Ellen; Keuper, Bas
Onderwerp: Afspraak over symposium
Hallo
Vorige week hadden we elkaar aan de telefoon over een symposium ‘in de wijk naar school’ dat de wijkraad zou
willen organiseren in het najaar. We gaan daar een afspraak voor maken.
Ik refereer nog even aan je email van 14 juni aan mijn collega Ellen Kassing waarin je aangeeft dat je het
symposium ‘in de wijk naar school’ zou willen combineren met de bijeenkomst over de uitbreiding van St.
Dominicus- en Johan de Wittschool. Zoals vorige week al toegelicht in het telefoongesprek staan deze twee
onderwerpen los van elkaar: de uitbreiding van de scholen – overigens een wettelijke taak van de gemeentestaat los van het meer beleidsmatige onderwerp ‘in de wijk naar school’. Deze bijeenkomsten gaan we daarom
niet combineren.

We hebben afgesproken om een vervolgafspraak in te plannen ter voorbereiding van het symposium. Ik neem
alvast een voorschot, ik kan bijvoorbeeld donderdagmiddag 11 juli of vrijdag 12 juli bijna de hele dag (alleen
niet tussen de middag). Ik hoor graag van je!
Met vriendelijke groet,

T 06@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Maatschappelijke Ontwikkeling
Onderwijs

From:
Sent:
To:

"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
Thu, 12 Sep 2019 08:47:37 +0100

Subject:
Attachments:

Uitbreiding schoollokalen Oog in Al - intern collega's
Wijkbericht uitbreiding.pdf

Beste collega’s,
Hierbij ontvangen jullie ter informatie:
-

De link naar de brief aan de raad met als bijlage het locatieonderzoek.

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/b81a2b1a-70da-4bd7-b82b-46c754ff3ddf
-

Het wijkbericht

Mochten jullie nog vragen hebben dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Hallo

"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
Tue, 17 Sep 2019 11:28:00 +0100
@utrecht
Bijeenkomst 24 september
Programma avond 24 september.docx

@utrecht.nl>

en

Volgende week dinsdag is de bijeenkomst uitbreiding schoollokalen Oog in Al.
Tot nu toe hebben 5 bewoners zich aangemeld. Hebben jullie nog iets gehoord uit de buurt?
In de bijlage ontvangen jullie het programma. We starten met een plenaire sessie en daarna een inloopmoment
om verdiepende vragen te stellen.
Wij hebben tijdens het inloopmoment een aparte flipover voor overige opmerkingen en vragen. De mensen
kunnen als ze willen nog reacties kwijt (de bedoeling is dat de meeste vragen in de andere hoeken worden
beantwoord). Willen jullie dit begeleiden, zodat voor ons duidelijk is wat mensen met hun opmerking vragen
bedoelen.
Jullie reactie zie ik graag tegemoet.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing
Projectsecretaris

T 030
utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
maandag/dinsdag/donderdag
Postbus 840
3500 RK Utrecht

From:
Sent:
To:

"Keuper, Bas" <b.keuper@utrecht.nl>
Thu, 5 Dec 2019 09:34:50 +0100
"

Cc:
Subject:
Attachments:

"
Kassing, Ellen"
Uitbreiding schoollokalen Oog in Al - intern collega's
Raadsbrief Uitbreiding scholen Oog in Al.pdf

@utrecht.nl>

Beste collega’s,
Het college heeft eind november het volgende besloten:
1. De uitbreiding van de scholen in Oog in Al op te lossen met tijdelijke huisvesting.
2. Te onderzoeken of er ruimte is voor een extra speelplaats.
3. Dat Ravellaan 96 als mogelijkheid wordt gezien als blijkt dat een permanente oplossing op termijn toch
nodig is.
4. De directievilla niet wordt ingezet voor onderwijs.
Hierover is de gemeenteraad met bijgevoegde de raadsbrief van 21 november 2019 geïnformeerd. Zie ook:
internet.
Vanaf nu neemt projecteider

het stokje van Ellen en mij over.

Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.
Alvast een fijn uiteinde!
Met vriendelijke groet,
Bas Keuper
Projectmanager

T 06 utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
Stadsplateau 1
Voornamelijk op dinsdag en donderdag

Overzicht alle locaties
Groenstrook van het woonwagenkamp
Sportpark Marco van Baftën
(geen plek)
Vleutenseweg 420
Niasstraat 6
Jan Nieuwenhuyzenschool
(geen plek)

m

Basketbalveld
(geen plek)
Garages achter het üerderplein 2e Marnixschool
(ruimte voor 2e Marnixschool)
Plint Herderplein
Leeuwesteyn
(valt buiten de wijk)

m

Gezondheidscentrum
(geen alternatieve locatie)

0

Bedrijventerrein Kanaalweg
plek)
Schoolboten

Cereolfabriek
1 groep toevoegen st Dominicusschool

RD©<

D. Schippersbrug
(geen plek)

<XL Directievilla (t
st Dominicuss,&fföo

Johan de Wittschool

2 groepen toevoegen

00

ÖD®<Q

Dacia garage
(niet beschikbaar)

o

0

minicusschool
Diverse kantoorpanden Ravellaan
hoek Ravellaan / Bartoklaan
(niet beschikbaar)

Ravellaan 96
(2 groepen Johan de Wittschool)
Rachmaninoff plantsoen

....BL....

BSO Blos
(geen alternatieve locatie)

ïruus van Uerlaan

Bestaand

s Gymzaal
Niet haalbaar

o

isch niet haalbaar)
) De Munt
ij la (technische niet haalbaar)
fKPN gebouw

st Dominicus kerk
(technisch niet haalbaar)

Voormalig militair hospitaal
(geen plek)

Molen De Ster

Haalbaar
Voorkeur
okt 201 8

0
0

Nabij zwembad Den Hommel

Rafaëlschool

Doel van de avond:
informeren van de bewoners over de uitbreiding van de school,
en het bepalen van de optimale ligging van het schoolplein.

Utrecht.nl

Agenda:
1.

Informeren over de uitbreiding van de school (19.30-20.15)
a. Terugblik naar vorige bewonersavond (Gé)
b. Waarom deze locatie (Gé)
c. Plan voor directeurswoning, zoekgebied voor schoolplein (Gé)
d. Ruimtelijke onderbouwing / bestemmingsplan (
e. Wet-, en regelgeving stemgeluid (

2. Bepalen van de optimale ligging van het schoolplein (20.15-21.15)
a. Presentatie van de mogelijke modellen (Gé)
b. Voor-, en nadelen van de modellen, wat is de beste balans? (tafels)
c. Plenaire terugkoppeling van de tafels (tafelvoorzitters)
3. Conclusie en afsluiting (21.15-21.30)
a. Conclusie
b. Vervolgstappen

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
b. Waarom deze locatie?
• Oog in al is gewilde wijk voor gezinnen
• Verdichting door woningbouw
• Dat merken we in leerlingprognoses
• Dat merken we in de scholen
• Scholen die groeien: Beethovenplein: Johan de Witt en St. Dominicusschool
• Totaal 8 lokalen extra nodig, in de buurt op school

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
b. Waarom deze locatie?

• Onderzoek naar locaties in de wijk: mogelijkheden zorgvuldig onderzocht
•
•
•
•
•
•

Past het binnen de verwijsafstand?
Past de functie, niet te groot of te klein?
Is het beschikbaar of te verwerven?
Is er buitenruimte voor een schoolplein?
Veilig bereikbaar voor kinderen?
Is het tijdig gereed?

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
b. Waarom deze locatie?
Directeurswoning Cereol: 5 lokalen,

•
•
•
•
•
•

St. Dominicusschool is al aanwezig in het Cereolgebouw: uitbreiding
Er zijn voorzieningen aanwezig: gymzaal, bibliotheek, culturele voorzieningen, park
Scharnierpunt in de wijk, voorkeurslokatie voor betrokken schoolbesturen
Cereolgebied is binnen de verwijsafstand
Directeurswoning is nu in bezit van de gemeente Utrecht en de functie past
Benodigd schoolplein 450M2 speelvlak (zonder fietsen)

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
b. Waarom deze locatie?
Eerste verdieping Cereol

•
•
•
•
•

Deze zomer ontstond ruimte door vertrek huurder
Schoolbesturen en gemeente zijn haalbaarheidsonderzoek gestart
Invulling met 3 lokalen mogelijk
interne aanpassing nodig, geen extra bouwvolume
Benodigd schoolplein 450M2+150M2=600M2 speelvlak (zonder fietsen)

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
c. Plan voor de directeurswoning

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
c. Zoekgebied voor de ligging van het schoolplein (minimum 1050M2 speelvlak)
• overzichtsplaatje

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
d. Ruimtelijke onderbouwing

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Actualisering 2015,
Oog in Al en Lunetten faciliteert dit:
Bestemmingen zijn:
• Wonen
• Gemengd programma
• Maatschappelijk

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
Directievilla 5 klaslokalen

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
Bestemming: Gemengd

Gemengd - 4

Samenvatting bestemmingsomschrijving
a.

Horeca;

b. dienstverlening;
c.

maatschappelijke voorzieningen;

d. sport;

e. voorzieningen en functies die bij de bestemming
horen

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
SOL fabriek (St. Dominicusschool 5 klaslokalen): +3 klassen

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
bestemming: Maatschappelijk

Maatschappelijk – 2

Samenvatting bestemmingsomschrijving
a. maatschappelijke voorzieningen;
b. culturele voorzieningen;
c. horeca;
d. sportvoorzieningen;
e. kantoren en dienstverlening;
f. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen.

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:

Scholen passen in het bestemmingsplan:
immers gemengd stedelijk gebied met
bestemmingen Gemengd en Maatschappelijk.

Buitenruimte is deels geregeld in het
bestemmingsplan. (achterzijde Cereolfabriek)

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
Belangrijke aandachtspunten bij de opgave voor het
buitenterrein
•
•
•

Inrichting en gebruik
Geluid
Verkeer

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
Uit de buurt naar school

•

Iedereen komt te voet of te fiets naar
school

• Verkeersveilige inrichting (pm)
•
•

Ruimte voor fietsen

Halen / brengen per auto wordt
ontmoedigd door :

• Inrichting
• Communicatie
•

Geen extra parkeerplekken nodig

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
e. Geluid: Wet en regelgeving stemgeluid

•
•
•
•

Vroeger norm gemiddeld 50 dB(A);
Handhaving  kinderen verplicht binnen houden
2e Kamer: sinds 1 januari 2010 geen norm voor stemgeluid
Raad van State: wel afwegen bij ruimtelijke plannen

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
e. Geluid: Beleid Gemeente Utrecht

Geluidnota:

Bij het ontwerpen van nieuwe scholen zal worden gestreefd
naar een optimale ligging van het schoolplein om
geluidshinder voor de buurt zo veel mogelijk te voorkomen.

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
e. Geluid: aandachtspunten voor inrichting

Utrecht.nl

2. Bepalen van de optimale ligging van het schoolplein:
a. Presentatie van de mogelijke modellen
• 3 modellen
1. ruim, verspreid

2. Zoals nu, aangevuld

b. Voor-, en nadelen van de modellen, wat is de beste balans?
c. Plenaire terugkoppeling van de tafels. (21.00-21.15)

3. Gelijkmatige geluiddruk

(20.15-21.00)

Utrecht.nl

3. Conclusie en afsluiting
a. Wat is de beste balans?
1. ruim, verspreid

2. Zoals nu, aangevuld

3. Gelijkmatige geluiddruk

b. vervolgstappen

Utrecht.nl

Utrecht.nl

3. Conclusie en afsluiting
c. Vergunningsprocedure
• Twee procedures:

• Uitbreiding bouwvolume: vergunning afwijking van bestemmingsplan, start eind 2017
• Totale doorlooptijd 26 weken
• Ligging schoolplein: vergunningaanvraag uitgebreide procedure, start eind 2017
• Totale doorlooptijd 26 weken
• Dubbelgebruik openbare ruimte ten behoeve van buitenspelen
• Ontwerpbesluit 6 weken ter inzage: zienswijze mogelijk
• Definitieve vergunning 6 weken ter inzage: beroepschrift mogelijk

• Informatie over start beide procedures:

• Wijkbericht
• Stadsblad
• https://www.officielebekendmakingen.nl/

Utrecht.nl

Doel van de avond:
informeren van de bewoners over de uitbreiding van de school,
en het bepalen van de optimale ligging van het schoolplein.

0. Aftrap:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eerdere bewonersavond 12 dec 2016
Vragen die in de buurt leven: toelichting locatiekeuze, schoolplein
Eerst informeren wij u
Dan bepalen wij samen de beste ligging schoolplein
Met die informatie neemt GU besluit en start vergunningprocedure
Koffie
Dialoog tussen scholen en buurt over de inrichting van het schoolplein en
verdere afspraken
Voorstelrondje:
Gé,

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
a. Waarom deze locatie? (19.30-20.00)
• Oog in al is gewilde wijk voor gezinnen, in de buurt op school
• Scholen die groeien: Beethovenplein: Johan de Witt en St. Dominicusschool
• Totaal 8 lokalen extra nodig, 5 in directeurswoning, 3 in Cereolgebouw

• Onderzoek naar locaties in de wijk: mogelijkheden zorgvuldig onderzocht
•
•
•
•

St. Dominicusschool is al aanwezig in het Cereolgebouw: uitbreiding
Er zijn voorzieningen aanwezig: gymzaal, bibliotheek, culturele voorzieningen, park
Scharnierpunt in de wijk, voorkeurslokatie door betrokken schoolbesturen
Directeurswoning is in het bezit van de gemeente Utrecht, beschikbaar en de functie pa

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
b. Plan voor de directeurswoning
• overzichtsplaatje

(19.30-20.00)

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
b. Zoekgebied voor de ligging van het schoolplein(19.30-20.00)
• overzichtsplaatje

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
c. Vergunningsprocedure
• Twee procedures:

(19.30-20.00)

• Uitbreiding bouwvolume: bestemmingsplanwijziging, start medio november
• Ligging schoolplein: vergunningaanvraag uitgebreide procedure, start medio november
• Dubbelgebruik openbare ruimte ten behoeve van buitenspelen
• Ontwerpbesluit 6 weken ter inzage: zienswijze mogelijk
• Definitieve vergunning 6 weken ter inzage: beroepschrift mogelijk

• Informatie over beide procedures:

• Wijkbericht
• Stadsblad
• https://www.officielebekendmakingen.nl/

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
d. Ruimtelijke onderbouwing (19.30-20.00)
• De stad groeit binnen de stadsgrenzen
• Oog in Al succesvolle wijk: aantrekkingskracht gezinnen, uitbreiding woningen
• Bestemmingsplaninformatie
•
•
•
•

Cereolgebied is gemengde functies
Bestemming directeurswoning maatschappelijk
Evt geluidkaders in bestemmingsplan
Evt verkeerskaders in bestemmingsplan

• Conclusie ruimtelijke onderbouwing

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
e. Toelichting op de geluidnota (19.30-20.00)
• Wettelijk kader: geluid van mensen is niet genormeerd, wel richtlijn
• Geluidnota gemeente Utrecht is het kader waarmee we de ruimte in de stad inrichten
• Begrip goede ruimtelijke ordening
• Specifiek schoolplein:

• ‘Bij het ontwerpen van nieuwe scholen zal worden gestreefd naar een optimale ligging van het
schoolplein om geluidshinder voor de buurt zoveel mogelijk te voorkomen’

Utrecht.nl

2. Bepalen van de optimale ligging van het schoolplein:
a. Presentatie van de mogelijke modellen
• 3 modellen

(20.00-20.30)

b. Voor-, en nadelen van de modellen, wat is de beste balans? (20.00-20.30)
c. Hoe zorgen we voor een goede communicatie tussen bewoners en scholen?
Wie speelt waar, venstertijden, wie kan ik bellen, spelen in park

(20.00-20.30)

Utrecht.nl

kladje:

1. Info

0. Aftrap:

•

•

•
•
•
•

Eerdere bewonersavond 12 dec 2016
Omvang: 5+5+3
Waarom deze locatie?
Ruimtelijke onderbouwing
•
Bestemmingsplan
•
Verkeer / halen brengen
•
Geluidnota: ligging schoolplein
•
Dubbelgebruik openbare ruimte
Procedures vergunningen
•
Van bi-gebied naar voorgebied , van 450>1050m2
•
directeurswoning

2a. Ligging: modellen
•
•
•

450M2 van bi naar voorgebied
1050m2: modellen
Effecten speelgeluid: modellen

2b. Ligging: beste balans
•
•

Wat zijn de voor en nadelen van ieder model
Is er een voorkeursmodel aan te wijzen?

2c. Ligging: goede afspraken

•
•

Welke aandachtspunten zijn er bij bewoners?
Hoe zorgen we voor goede communicatie tussen scholen en
bewoners?

3. inrichting
•
•
•

Scholen: wensen? Betaald door scholen
Bewoners: wensen? Wijkbudget 10k
Stedebouw: wensen?

•
•
•
•
•
•
•

Eerdere bewonersavond 12 dec 2016
Vragen die in de buurt leven: toelichting locatiekeuze,
Eerst informeren wij u
Dan bepalen wij samen de beste ligging schoolplein
Met die informatie neemt GU besluit en start vergunnin
Koffie
Dialoog tussen scholen en buurt over de inrichting van
verdere afspraken
Voorstelrondje:
Gé,

?: weerstand
•
•
•
•
•

weerstand over deze locatie
weerstand over geluidnorm, effecten
Weerstand over verkeer / halen brengen
Weerstand over dubbelgebruik
informatie over procedures, vergunningen

?: pleidooi
•
•
•
•

pleidooi over deze locatie (kinderen moeten
school kunnen)
Pleidooi over geluidnorm, effecten (kinderen
spelen)
pleidooi over verkeer
/ halen brengen (we re
Utrecht.nl
het)
Pleidooi over dubbelgebruik (we regelen het

Doel van de avond:
informeren van de bewoners over de uitbreiding van de school,
en het bepalen van de optimale ligging van het schoolplein.

0. Aftrap:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eerdere bewonersavond 12 dec 2016
Vragen die in de buurt leven: toelichting locatiekeuze, schoolplein
Eerst informeren wij u
Dan bepalen wij samen de beste ligging schoolplein
Met die informatie neemt GU besluit en start vergunningprocedure
Koffie
Dialoog tussen scholen en buurt over de inrichting van het schoolplein en
verdere afspraken
Voorstelrondje:
Gé,

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:

a. Waarom deze locatie? (19.30-20.00)
• Oog in al is gewilde wijk voor gezinnen, in de buurt op school
• Scholen die groeien: beethovenplein Johan de Witt en St. Dominicusschool
• Totaal 8 lokalen extra nodig
• Onderzoek naar locaties in de wijk: Ravellaan, Dominicuskerk, kanaalweg kantoorparkje
Herderplein, Renaultgarage
• St. Dominicusschool is al aanwezig in het Cereolgebouw
• Er zijn voorzieningen aanwezig: gymzaal, bibliotheek, culturele voorzieningen, park
• Scharnierpunt in de wijk, voorkeurslokatie door betrokken schoolbesturen
• Directeurswoning was/is in het bezit van de gemeente Utrecht, beschikbaar en de funct
past.

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
b. Plan voor de directeurswoning
• overzichtsplaatje

(19.30-20.00)

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
b. Zoekgebied voor de ligging van het schoolplein(19.30-20.00)
• overzichtsplaatje

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
c. Vergunningsprocedure
• Twee procedures:

(19.30-20.00)

• Uitbreiding bouwvolume: bestemmingsplanwijziging, start medio november
• Ligging schoolplein: vergunningaanvraag uitgebreide procedure, start medio november
• Dubbelgebruik openbare ruimte ten behoeve van buitenspelen
• Ontwerpbesluit 6 weken ter inzage: zienswijze mogelijk
• Definitieve vergunning 6 weken ter inzage: beroepschrift mogelijk

• Informatie over beide procedures:

• Wijkbericht
• Stadsblad
• https://www.officielebekendmakingen.nl/

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
d. Ruimtelijke onderbouwing (19.30-20.00)
• De stad groeit binnen de stadsgrenzen
• Oog in Al succesvolle wijk: aantrekkingskracht gezinnen, uitbreiding woningen
• Bestemmingsplaninformatie
•
•
•
•

Cereolgebied is gemengde functies
Bestemming directeurswoning maatschappelijk
Evt geluidkaders in bestemmingsplan
Evt verkeerskaders in bestemmingsplan

• Conclusie ruimtelijke onderbouwing

Utrecht.nl

1. Informeren over de uitbreiding van de school:
e. Toelichting op de geluidnota (19.30-20.00)
• Wettelijk kader: geluid van mensen is niet genormeerd, wel richtlijn
• Geluidnota gemeente Utrecht is het kader waarmee we de ruimte in de stad inrichten
• Begrip goede ruimtelijke ordening
• Specifiek schoolplein:

• ‘Bij het ontwerpen van nieuwe scholen zal worden gestreefd naar een optimale ligging van het
schoolplein om geluidshinder voor de buurt zoveel mogelijk te voorkomen’

Utrecht.nl

2. Bepalen van de optimale ligging van het schoolplein:
a. Presentatie van de mogelijke modellen
• 2 a 3 modellen

(20.00-20.30)

b. Voor-, en nadelen van de modellen, wat is de beste balans? (20.00-20.30)
c. Hoe zorgen we voor een goede communicatie tussen bewoners en scholen?
Wie speelt waar, venstertijden, wie kan ik bellen, spelen in park

(20.00-20.30)

Utrecht.nl

kladje:

1. Info

0. Aftrap:

•

•

•
•
•
•

Eerdere bewonersavond 12 dec 2016
Omvang: 5+5+3
Waarom deze locatie?
Ruimtelijke onderbouwing
•
Bestemmingsplan
•
Verkeer / halen brengen
•
Geluidnota: ligging schoolplein
•
Dubbelgebruik openbare ruimte
Procedures vergunningen
•
Van bi-gebied naar voorgebied , van 450>1050m2
•
directeurswoning

2a. Ligging: modellen
•
•
•

450M2 van bi naar voorgebied
1050m2: modellen
Effecten speelgeluid: modellen

2b. Ligging: beste balans
•
•

Wat zijn de voor en nadelen van ieder model
Is er een voorkeursmodel aan te wijzen?

2c. Ligging: goede afspraken

•
•

Welke aandachtspunten zijn er bij bewoners?
Hoe zorgen we voor goede communicatie tussen scholen en
bewoners?

3. inrichting
•
•
•

Scholen: wensen? Betaald door scholen
Bewoners: wensen? Wijkbudget 10k
Stedebouw: wensen?

•
•
•
•
•
•
•

Eerdere bewonersavond 12 dec 2016
Vragen die in de buurt leven: toelichting locatiekeuze,
Eerst informeren wij u
Dan bepalen wij samen de beste ligging schoolplein
Met die informatie neemt GU besluit en start vergunnin
Koffie
Dialoog tussen scholen en buurt over de inrichting van
verdere afspraken
Voorstelrondje:
Gé,
,

?: weerstand
•
•
•
•
•

weerstand over deze locatie
weerstand over geluidnorm, effecten
Weerstand over verkeer / halen brengen
Weerstand over dubbelgebruik
informatie over procedures, vergunningen

?: pleidooi
•
•
•
•

pleidooi over deze locatie (kinderen moeten
school kunnen)
Pleidooi over geluidnorm, effecten (kinderen
spelen)
pleidooi over verkeer
/ halen brengen (we re
Utrecht.nl
het)
Pleidooi over dubbelgebruik (we regelen het

E-mail onderwijshuisvesting@utrecht.nl
Telefoon 030 – 286 00 00
www.utrecht.nl/

Wijkbericht

september 2019

Informatiebijeenkomst uitbreiding St. Dominicus en
Johan de Wittschool
Het aantal leerlingen in de wijk Oog in Al neemt toe. Met behulp van een locatiestudie heeft de gemeente

gezocht naar de beste plekken voor uitbreiding van de St. Dominicusschool (met drie groepen) en de Johan de

Wittschool (met twee groepen). In dit wijkbericht informeren we u over de zoektocht naar ruimte en de uitkomst
hiervan.

Het aantal bewoners van Utrecht groeit en

Uitkomst locatiestudie

(basis)scholen. Groeiende scholen hebben extra

u terug te komen met verschillende scenario’s.

daarmee ook het aantal kinderen op

ruimte nodig. Voor de Basisscholen St.

Dominicusschool en de Johan de Wittschool

zochten we naar ruimte voor vijf extra groepen
leerlingen.

In eerdere bijeenkomsten hebben we gezegd bij
Geen enkel scenario voldoet echter aan de

wensen en eisen van alle belanghebbenden.

Daarom hebben wij besloten onze rol te pakken
en de knoop door te hakken.

locaties vielen al snel van de lijst af omdat ze

St. Dominicusschool

De groep leerlingen die nu tijdelijk in de
Cereolfabriek zit, blijft hier permanent. In de
Directievilla op het terrein komen geen
groepen leerlingen. (Daar was eerder sprake
van).

Op het schoolplein van de hoofdlocatie aan
de Händelstraat 51 komt een aanbouw met
ruimte voor twee groepen leerlingen.

vierkante meters.

Johan de Wittschool

Zoektocht

Het was een complexe opgave om ruimte te

vinden. Gemeente, scholen en buurtbewoners

zijn sinds 2017 met elkaar in gesprek hierover.

Alle (bewoners)suggesties voor locaties tezamen
hebben geleid tot een lijst van ruim dertig

mogelijke locaties in de wijk West. Veertien

niet voldeden aan eerste vereisten zoals aantal



Na 2025 komen twee groepen leerlingen op

Locatiestudie

de Ravellaan 96. Zij komen in het voormalig

tot juni 2019 onderzocht in een locatiestudie. In

studentenhuisvesting en restaurant Kantien.

gemeentekantoor dat nu wordt gebruikt als

De resterende achttien locaties zijn van oktober
deze studie is gekeken naar wettelijke,

praktische, ruimtelijke en financiële eisen. Ook
zaken als tijd en toekomstbestendigheid zijn

meegenomen. Uit de studie bleek dat dertien van



Tot die tijd blijven de leerlingen in het

tijdelijke gebouw dat nu op het schoolplein
van de Johan de Wittschool staat.

de onderzochte achttien locaties niet haalbaar

Informatiebijeenkomst

haalbaar. Deze haalbare locaties zijn vervolgens

dinsdag 24 september tijdens een

waren voor uitbreiding, vijf locaties waren wel

U bent van harte welkom op maandag 23 /

uitgewerkt in zes scenario’s.

informatiebijeenkomst. Tijdens deze

bijeenkomst geven we een toelichting op de

keuze, de andere onderzochte locaties en de

Versie 27 juni, 16.45 uur

Utrecht.nl

scenario’s. Wij horen graag uw tips en

aanbevelingen om het gekozen scenario uit te
voeren.
Waar?

[Locatie toevoegen]

Hoe laat?
Van 19.30 tot 21.00 uur
Meldt u zich aan via
onderwijshuisvesting@utrecht.nl?
Vervolg

Nu het onderzoek is afgesloten, werken we het
gekozen scenario verder uit.
Terugblik

Tot in de zomer van 2018 werd in de wijk West
gezocht naar extra ruimte voor acht á negen

groepen van de St. Dominicusschool en de Johan
de Wittschool. In de zomer van 2018 heeft de
gemeente het project opnieuw tegen het licht
gehouden. Dit heeft geleid tot nieuwe

uitgangspunten voor de locatiestudie: vijf

groepen leerlingen. In december 2018 is een

Raadsinformatiebijeenkomst gehouden over de

zoektocht en hebben scholen, de Wijkraad West
en buurtbewoners ingesproken.
Utrecht groeit

Utrecht is de snelst groeiende stad van

Nederland. Deze groei vraagt om bijbehorende
onderwijsvoorzieningen in het primair, het

speciaal en in het voortgezet onderwijs. De

gemeente en de schoolbesturen slaan de handen
ineen om de capaciteit van het onderwijs te

vergroten zodat we gezamenlijk alle kinderen in
(de groeiregio) Utrecht gezonde en duurzame
huisvesting kunnen bieden.
Meer informatie

Op utrecht.nl/website vindt u meer informatie.
Voor vragen en voor het opvragen van het

locatieonderzoek kunt u terecht bij de afdeling

Onderwijshuishuisvesting via telefoon 14 030 of
onderwijshuisvesting@utrecht.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau West,
Stadsplateau 1, of via telefoon 14 030.

Informatieavond uitbreiding schoollokalen Oog in Al d.d. 24 september 2019
Tijd:
19.15 uur tot 21.00 uur (uitloop tot 21.30 uur)
Locatie:
NDC de Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht
Coördinatie een aanspreekpunt informatieavond:
Ellen Kassing (projectsecretaris)
Ambtenaren:
Bas Keuper (projectmanager)

Programma
Tijd
17.00 – 18.00

Wie

Wat
Ellen,

Klaar maken zaal

Ontvangst belangstellenden
-

Pen en papier

Uitdraai aanmeldingen

Opstelling plenaire zaal:

Tafeltjes en stoelen, flipover1 incl. stiften, beamer, laptop, scherm, twee microfoons
(zonder snoer), statafel (water bij voorzitter), tafel en stoel voor notulist.

Opstelling inloop zaal (let op: foamborden pas tijdens plenaire gedeelte klaarzetten):
Drie hoeken:
-

Beleid onderwijshuisvesting en uitvoering tijdelijke huisvesting (flipover en

-

Locatiestudie (foambord met onderzochte locaties en proces en flipover voor

-

foambord met overzicht met alle onderwijslocaties)
verkeerskundige vragen)
Vragen en opmerkingen

Bij uitgang

Flipover voor overige vragen en opmerkingen (stiften)
Wilt u nog wat kwijt?

Aanmelden klankborgroep (pas klaar leggen tijdens plenaire gedeelte)

20.00 – 20.15

Toelichting keuze tijdelijke oplossing – verantwoordelijkheid gemeente +

20.15 - 20.25

Ophalen eerste reacties uit de zaal en eventueel algemene vragen

vervolgstappen
Ellen

loopt zelf door de zaal met de microfoon

Ellen is standby met tweede microfoon

schrijft mee met de vragen (per vijf)
20.25 – 20.30

Einde plenaire gedeelte

Hartelijk dank voor uw komst

Verder in gesprek of verdiepende vragen kan
Nogmaals toelichten waar en hoe
Pak nog een kopje koffie
20.30 – 21.00

(21.00 afgelopen,

uitloop tot uiterlijk
21.30)

Allen

Start inloop om 20.30 uur

Alle inhoudelijke deskundigen staan klaar om vragen te beantwoorden
-

-

Beleid onderwijshuisvesting + Uitvoering tijdelijke huisvesting (

) (foambord: overzicht met alle onderwijslocaties + flipover en

stiften). Vragen meeschrijven door

Locatiestudie (foamborden: onderzochte locaties en proces + flipover voor
verkeerskundige vragen)

Overige vragen en opmerkingen A0 (

Aanmeldingen klankbordgroep:

)

Utrechtse Vastgoed Organisatie
Onderwijshuisvesting
E-mail
Telefoon 14030
r.broekmeulen@utrecht.nlr.br.bronderwijshuisvesting@utrecht.nl
www.utrecht.nl/onderwijshuisvesting

Wijkbericht

december 2017

UITNODIGING : Tweede bewonersavond uitbreiding
scholen 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 maken in Oog in Al. Deze
avond is een vervolg op de bijeenkomst van 12 oktober. We hebben uw signalen gehoord. Daarom
willen we een nieuw locatieonderzoek uitvoeren. Ditmaal in samenwerking met omwonenden.
De bewonersavond wordt op donderdagavond 14 december vanaf 19.00 uur in de Theaterzaal in de
Cereolfabriek georganiseerd.

Uitbreiding onderwijs in Oog In Al

Vanaf december 2016 hebben wij u

geïnformeerd over de plannen voor 8 extra

Op 14 december willen we met u in gesprek
over:



lokalen en hoe we dat het beste, samen

klaslokalen in Oog In Al. Er komen steeds meer

met u, kunnen uitzoeken.

bewoners in Oog in Al, en daarom is er steeds

meer behoefte aan klaslokalen voor de kinderen.
In gesprekken met u hebben we het gehad over
de mogelijkheid om de 8 extra lokalen te

realiseren op het Cereolterrein. Het ging om vijf
leslokalen in de voormalige Directievilla en drie

waar in Oog in Al ruimte kan zijn voor de




het gebruik van de huidige speelruimte.
mogelijke tussenoplossingen voor het
acute ruimtegebrek van de scholen.

De zaal gaat om 19.00 uur open. Om 19.30 uur

lokalen op de eerste verdieping van de

start de bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomsten heeft u laten weten

Meer informatie

op het Cereolterrein van 5 naar 13 lokalen veel

het terrein van de Cereolfabriek en over de

Cereolfabriek.

dat u een uitbreiding van de schoolvoorziening
vindt. U maakt zich vooral zorgen over het
(intensieve) gebruik van de buitenruimte.

U vraagt zich ook af of er in Oog in Al geen
andere locaties zijn waar (een deel) van de
klaslokalen naar toe kan.

Wij hebben goed geluisterd naar uw vragen en

opmerkingen en daarom willen wij samen met u
opnieuw een plan van aanpak bepalen.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen op
bewonersavond, kunt u contact opnemen met
Rachel Broekmeulen, projectleider van de

gemeente, via onderwijshuisvesting@utrecht.nl
of via het verkorte telefoonnummer 14 030.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij Wijkbureau West via e-mail west@utrecht.nl
of via het verkorte telefoonnummer 14 030.

Vanaf 1 december vindt u meer informatie over
de ontwikkelingen en het verslag van de avond
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
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