@utrecht.nl>
From:
"Broekmeulen, Rachel"
Sent:
Tue, 19 Jun 2018 19:31:07 +0100
"<
@utrecht.nl>
To:
@utrecht.nl>
Cc:
"Kassing, Ellen"
Subject:
FW: huis in park oog in al
Attachments:
Notitie aanpak verhuur Huis Oog in Al 051114.docx, herbestemming Huis Oog in Al, notitie 2003.pdf,
Advies werkgroep Park Oog in Al 13-02-2014 klein.pdf
Importance:
High
2E

2E

2E

2E

2E

Bij deze de parkvilla.
Ellen: in de map: nieuw locatieonderzoek zitten alle bouwtekeningen, schetsen, cultuurhistorische gegevens
terecht komt?
foto’s etc. van de locaties. Kun jij zorgen dat dat bij
2E

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
van
Van:
Verzonden: dinsdag 10 april 2018 10:32
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: FW: huis in park oog in al
Urgentie: Hoog
2E

2E

Hoi Rachel,
zijn er bestuurlijke afspraken dat de villa een publieke
Dit gaat over de parkvilla. Volgens
functie moet houden, relevant dus voor ons onderzoek. Ik moet de stukken nog lezen, maar dan heb je ze
alvast!
2E

Groet,

2E

2E

Met vriendelijke groet,
2E

2E

2E

2E

2E

Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Ruimte, Kwaliteit en Duurzaamheid

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521AZ Utrecht

Telefoon

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
2E

2E

2E

Verzonden: dinsdag 10 april 2018 9:20
Aan:
Onderwerp: huis in park oog in al
2E

2E

2E

Hier een aantal documenten. Stafnotitie, bewoners visie park oog in al (met ook uitspraken over het huis),
aangeboden aan de wethouders destijds. Er is ene heel traject geweest over de herbestemming van het huis.

Met vriendelijke groet,
2E

2E

2E

Gemeente Utrecht
Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Erfgoed

Bezoekadres Korte Minrebroederstraat 2
Telefoon 030

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Agenda:

30.09
01.10
07.10
27.10 plenair
09.11 staf Wethouder van Onderwijs
17.11 plenair
25.11 plenair

Eindrapport 18.12

Agenda:

30.09 SPO
01.10 KSU
07.10 PCOU
27.10 plenair
09.11 staf Wethouder van Onderwijs
17.11 plenair
25.11 plenair
Eindrapport 18.12

Voorstel voor tekst
De besprekingen voor het locatieonderzoek Oog in Al zijn gestart eind september 2015. Eerst zijn
verkennende gesprekken gevoerd met KSU, SPO en PCOU. Daarna zijn plenaire gesprekken gevoerd
met de drie betrokken schoolbesturen in Oog in Al.
Gezamenlijk met de schoolbesturen is gezocht naar geschikte locaties, waarbij niet alleen locatie en
geschiktheid parameters waren, maar vooral ook de mogelijkheid tot verwerven van een locatie.
Begin november 2015 ontstond de mogelijkheid de directeurswoning te verwerven. 18 december
2015 is het eindrapport van het locatieonderzoek opgeleverd

From:
Sent:
To:
Subject:

"
"
@maarbouwmanagement.nl>
Wed, 23 May 2018 15:37:00 +0200
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
Re: annulering klankbordgroep 29 mei
2E

2E

2E

4 juni tussen 09-11 uur werk ik niet
4 juni tussen 13.00 -14.00 uur werk ik niet
7 juni ochtend lukt
11 juni tussen 09.00 -10.00 uur werk ik niet
12 juni middag lukt
14 juni ochtend lukt

gr
2E

Met vriendelijke groet,
2E

Mobiel nummer: 06 -

2E

Werkdagen:
We zijn op zoek naar nieuwe mensen ter versterking van ons team. Weet u iemand die bij ons zou kunnen passen dan graag een mail
naar info@maarbouwmanagement.nl.

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

P

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

Op 23 mei 2018 om 12:39 schreef Kassing, Ellen

2E

@utrecht.nl>:

Beste allen,

Wij hebben besloten om de klankbordgroep van 29 mei te annuleren. De opties voor het vooroverleg komen
hiermee te vervallen. Er is meer tijd nodig voor het onderzoeken van de voorkeurlocaties. Hierdoor hebben wij
besloten om het laatste deel van het proces anders in te richten dan eerst de bedoeling was.

Uiterlijk morgenochtend zullen wij de rest van de klankbordgroep hierover informeren met daarbij een
uitgebreide toelichting.

Het lijkt ons goed om binnenkort als schoolbesturen en gemeente bij elkaar te komen.

Mogelijke data zijn:
4 juni tussen 09-11 uur

4 juni tussen 13.00 -14.00 uur
7 juni ochtend
11 juni tussen 09.00 -10.00 uur
12 juni middag
14 juni ochtend

Jullie reactie zie ik graag tegemoet.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen en Ellen Kassing

From:
Sent:
To:

"Dam, Ge van"
Wed, 2 May 2018 14:36:15 +0200
"Broekmeulen, Rachel"

Cc:
Subject:

"Kassing, Ellen"
RE: beanwoording wijkraadadvies West versie 2

Hoi

,

Ik wil dit graag agenderen voor het programmateam. Dit op verzoek van
Reden 1 om te agenderen:
Achterliggende gedachte van
is dat het college hierover moet beslissen, en IRM-er
van
alle collegebesluiten op de hoogte moet kunnen zijn. Dus het is geen beslispunt, of ophalen van info, meer een
voorbeeld hoe de route zou moeten gaan om iedereen op hetzelfde / het juiste informatienivo te krijgen.
Reden 2 om te agenderen:
Ik vind dat
inhoudelijk verantwoordelijk is voor dit antwoord. Misschien icm MO beleid, maar dat is zijn
afweging. Daarom wil ik graag voor het programmateam de (bijgewerkte) statistische gegevens willen
toevoegen. @
Kun jij die mailen?
Naast de inhoudelijke verantwoording is
degene die dit kan agenderen voor de staf Wethouder v Onderwijs.
Plus uitlijnen beslisroute naar het college.
@ Rachel, het antwoord van het College aan de wijkraad is voorafgaand aan besluitvorming over het locatieonderzoek aan het College. Dat lijkt mij een heel logische volgorde. Is het een idee om de volgordelijke besluiten
die we nodig hebben van het College te inventariseren en steeds vlgde stap + tijdvenster aan te kondigen?
1. Antwoord brief wijkraad: mei
2. Locatieonderzoek met voorkeursoplossing: juni NB: locatieonderzoek heeft doorkijk op de hoofdlijn van
de volgende stap 3
3. Afwijking bestemmingsplan: st Dominicusschool ruimtelijke uitbreiding, evt parkvilla-afwijkingen
bestemmingsplan, Cereol buitenspelen wijziging locatie buitenspelen (icm hoeveelheid M2
buitenspeeloppervlak) tijdvenster: steeds plannen maken, en die voorleggen
4. In principe geen college-besluit: indien geen bestemming onderwijs verkoop van cereolvilla. Misschien op
te nemen als deel van collegebesluit locatie-onderzoek: volgen van de lijn voor maatschappelijk
vastgoed: indien beleidsdoelstelling dient: dan inzetten. Anders verkoop.
Graag jullie reactie?

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: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 2 mei 2018 14:07
Aan: Dam, Ge van;
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: beanwoording wijkraadadvies West versie 2
Hallo allemaal,
Bij deze de aangepaste versie van de beantwoording, op basis van ons overleg vanochtend. In het rood zie je de
teksten die zijn veranderd. Lezen jullie svp mee?
wil je even kijken of je een zinnetje kunt toevoegen over absolute aantallen leerlingen?
vergeet de vraag die ik je gisteren stelde, we gaan het eenvoudiger houden. Wil je svp wel even kijken
naar het groen gekleurde zinnetje. Kan ik dat zo zeggen of niet? Ik hoor het graag!
Jullie reacties zie ik graag als ik terug ben van vakantie, 14 mei.

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

@utrecht.nl>
"Dam, Ge van"
Fri, 22 Jun 2018 14:28:38 +0200
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
RE: bevestiging afspraak

From:
Sent:
To:
Subject:

2E

2E

Hoi Ellen,
Ik heb van 14.30-15.00 gesprek bij wijkwethouder Lot van Hooijdonk over Oog in Al.
Ik houd er rekening mee dat het mogelijk kan uitlopen. Plus fietstijd.
Ik denk dat het verstandig is een halfuurtje later. Wil jij vragen of dit mogelijk is?
Met vriendelijke groet,
Gé van Dam,
programmamanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Onderwijs, MFA's, Sport

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon 06

of 030

2E

2E

Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 21 juni 2018 12:25
Aan: 'info@landhuisindestad.nl'
CC: Dam, Ge van
Onderwerp: bevestiging afspraak
Beste

2E

Zoals net telefonisch besproken, bevestig ik hierbij de gemaakte afspraak op dinsdag 26 juni om 15.00 uur bij
de Parkvilla.
Gé van Dam en ik zullen bij dit gesprek aanwezig zijn.
Verder heb ik net
is gelukt!

2E

van Boei gesproken. Hij komt morgen om 12.30 uur naar jullie. Fijn, dat dit

Mocht je 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

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

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

Mon, 14 May 2018 10:01:42 +0200
"Broekmeulen, Rachel"

Kassing, Ellen"

RE: Parkvilla - spoed!
20141211 NEN2580 Park Oog in Al 1.pdf

Hi Rachel,
De bouwtekeningen hebben wij helaas niet voorhanden, echter wel NEN2580 meting van de parkvilla uit 2014.
Zie bijgaand, kan je hiermee verder?

Met vriendelijke groet,
Adviseur Portefeuillemanagement
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

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

Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: maandag 14 mei 2018 9:24
Aan:
CC:
Kassing, Ellen
Onderwerp: Parkvilla - spoed!
Goedemorgen
Een paar weken geleden hebben we elkaar gesproken over de Parkvilla. Jij zou zorgen voor de bouwtekeningen
van het gebouw, zodat we konden bekijken of de villa geschikt te maken is voor onderwijs. We hebben ook
geprobeerd om de tekeningen te verkrijgen via de huidige huurders, maar dat is niet gelukt.
We hebben de tekeningen echt heel hard nodig, en we hebben te maken met een harde deadline. Kun jij zorgen
dat we de tekeningen DEZE week nog krijgen?
Alvast bedankt!
Groeten
Rachel

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06-

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: woensdag 2 mei 2018 8:47
Aan:
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Re: 17823 bezichtiging Parkvilla

Dag mevrouw
zoals ook besproken met mevrouw Broekmeulen zou ik graag de recente tekeningen van de Parkvilla (digitaal)
ontvangen.
Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Mobiel nummer: 06 -

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

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

P

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

Op 26 april 2018 om 09:02 schreef
Geachte dame, heer,
graag zou ik samen met een collega de parkvilla op dinsdag 1 mei om 13.30 willen bezoeken. E.e.a. zoals besproken
met Rachel Broekmeulen van de Gemeente Utrecht.
Bedoeling is dat we alle ruimtes kunnen bekijken inclusief de installatieruimten. We zullen wat fotos maken. Als er
tekeningen of installatiegegevens beschikbaar zijn, zouden we daar graag inzicht in willen hebben.
Op zoek zijn we ook naar jullie contactpersoon bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).
Is het mogelijk de villa te bezoeken en is er een contactpersoon op de locatie aanwezig die beschikking heeft over de sleutel, en
ons eventueel kan rondleiden?
Ik hoor van u,

Met vriendelijke groet,

Mobiel nummer:

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

P

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

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

Wijkraad West

3437BC

Behandeld door
Doorkiesnummer
E-mail

030 -

Bijlage(n)

Geen

Uw kenmerk
Uw brief van

28-03-2018

2E

2E

2E

2E

@utrecht.nl

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

26 juni 2018

Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer, mevrouw,
Op 28 maart jl. hebben wij van u een brief ontvangen. In deze brief geeft u aan dat u zich zorgen

maakt over de voorgenomen uitbreiding van de Dominicusschool en de Johan de Wittschool, beiden in
de wijk Oog in Al.

U geeft aan bezorgd te zijn ten aanzien van de groei van het aantal leerlingen in de wijk. Deze zorg

delen wij met u. We hebben in de bewonersavonden aangegeven dat ook wij in balans moeten maken
tussen enerzijds het invullen van de wettelijke taak binnen de gestelde kaders voor het onderwijs

enerzijds, en het anderzijds zo goed mogelijk faciliteren van uw zorgen ten aanzien van de huisvesting
consequenties die dat met zich mee brengt. Wij hebben namelijk de opgave om te voorzien in de

uitbreiding van 9 lokalen op korte termijn èn deze zo goed mogelijk te laten landen in de wijk Oog in
Al.

Daarom heeft u hierover een aantal specifieke vragen gesteld ten aanzien van voedingsgebied, leerling

populatie en belangstellingpercentages. In de leerlingenprognose die jaarlijks opgesteld kunt u al deze
gegevens vinden. Daarin kunt zien dat;
-

-

-

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 de rest van Utrecht, waar gemiddeld 63 % van de
basisschoolleerlingen in de eigen wijk op school gaat.

Er zijn wel 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 een groot deel benut voor leerlingen uit de subwijk Oog in Al.

Wanneer gekeken worden naar de subwijk Lombok dan zie je dat de Jenaplanschool De Brug

net als OBS Oog in al een specifieke onderwijsvorm heeft en daardoor een bovenwijkse functie.
Uit de cijfers blijkt dat voor 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

26 juni 2018

Op uw zorg ten aanzien van een intelligentievlucht hebben wij gekeken naar het opleidingsniveau per
subwijk. Deze is in alle 3 subwijken vergelijkbaar, en dat zie je ook terug in de leerlingen op de
scholen. De scholen zijn in alle subwijken gemengd van samenstelling, met kinderen van laag

opgeleide ouders, kinderen van hoog opgeleide ouders en alles er tussenin. In die zin lijkt er ook geen
sprake te zijn van een “intelligentievlucht” naar Oog in Al.

Op basis van deze gegevens in de wijk Oog in Al is behoefte aan 9 extra klaslokalen. Deze groei is

vooral te zien bij de Dominicusschool, waarvan 92 % van de leerlingen uit de subwijk Oog in Al komt.
De Dominicusschool heeft aangegeven met 3 groepsruimten tot een maximum van 28 groepen te

willen groeien. Afgesproken is dat de resterende benodigde capaciteit van 5 groepsruimten 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 gaan worden door

leerlingen uit de subwijk Oog in Al. Het realiseren van deze lokalen in deze subwijk ligt daarmee voor
de hand, mede om verkeersbewegingen binnen de wijk West niet verder te laten toenemen.

Met deze beantwoording en in de bijlage genoemde cijfers hopen wij uw vragen hiermee te hebben
beantwoord. We hebben regelmatig gesprekken met onze onderwijspartners in de Wijk West. Deze
gesprekken gaan zowel over de kwaliteit als de kwantiteit van het onderwijs en de bijbehorende

onderwijshuisvesting. Wij verzekeren u dat wij ons als gemeente samen met onze onderwijspartners
ook de komende periode blijven inzetten op (stimuleren van) gelijke kansen in het Utrechtse
Onderwijs.

Met vriendelijke groet,
College van b en w

2/2

"
@utrecht.nl>
"
Thu, 14 Jun 2018 10:38:34 +0100
"<
@utrecht.nl>
@utrecht.nl>;"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
RE: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Hallo

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

@utrecht.nl>

2E

Ik heb je net een vergaderverzoek gedaan voor dinsdag 26 juni 11.00 uur om het ontwerp met aanpassingen
voor schoolplein Cereolterrein te bespreken.
Ik hoorde van Rachel dat de aanpassingen gedaan moeten worden voor 27 aug. 2018 i.v.m. het de nieuwe start
van het schooljaar.
Met vriendelijke groet,
2E

2E

2E

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag

Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 12 juni 2018 11:50
Aan:
CC:
; Kassing, Ellen
Onderwerp: FW: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
2E

2E

Hallo

2E

2E

2E

en

2E

Als de Cereolfabriek gebruikt blijft worden voor onderwijs, en dat is nu ondertussen zeer waarschijnlijk, dan is
het nodig dat het voorterrein beter wordt ingericht als schoolplein. Dat geldt voor de huidige 5 lokalen, maar
zeker ook als er vanaf komend schooljaar een lokaal extra wordt gerealiseerd op de eerste verdieping van het
Cereol.

van Stadsingenieurs heb ik daarom gevraagd om alvast ontwerpen te maken voor de inrichting
van dit schoolplein.
ik stop met dit project, en
neemt het van mij over. Ik ben er niet meer aan toe gekomen om iets
te vinden van deze ontwerpen of daar met jou over te overleggen.
2E

2E

2E

2E

Daarom stuur ik deze mail naar jullie beiden. Het lijkt me goed als jullie eens op korte termijn kennis maken en
het hebben over deze plannen.

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 13:52
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
2E

2E

Hallo Rachel,
Zie hier een eerste opzet met verbetervoorstellen voor het buitenspelen bij Cereol terrein.
Grafisch moeten er nog dingen beter gemaakt worden en de legenda compleet gemaakt worden.
Dit is duidelijk nog een concept, maar ik wilde deze wel met je delen zodat je nog opmerkingen kan plaatsen.
Met vriendelijke groet,
2E

2E

2E

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Hallo

"
"
@utrecht.nl>
Thu, 14 Jun 2018 11:38:34 +0200
"<
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>;"Broekmeulen, Rachel"
RE: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
2E

2E

2E

2E

2E

2E

@utrecht.nl>

2E

Ik heb je net een vergaderverzoek gedaan voor dinsdag 26 juni 11.00 uur om het ontwerp met aanpassingen
voor schoolplein Cereolterrein te bespreken.
Ik hoorde van Rachel dat de aanpassingen gedaan moeten worden voor 27 aug. 2018 i.v.m. het de nieuwe start
van het schooljaar.
Met vriendelijke groet,
2E

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 06

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig

Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 12 juni 2018 11:50
Aan:
CC:
; Kassing, Ellen
Onderwerp: FW: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
2E

2E

Hallo

2E

en

2E

Als de Cereolfabriek gebruikt blijft worden voor onderwijs, en dat is nu ondertussen zeer waarschijnlijk, dan is
het nodig dat het voorterrein beter wordt ingericht als schoolplein. Dat geldt voor de huidige 5 lokalen, maar
zeker ook als er vanaf komend schooljaar een lokaal extra wordt gerealiseerd op de eerste verdieping van het
Cereol.

van Stadsingenieurs heb ik daarom gevraagd om alvast ontwerpen te maken voor de inrichting
van dit schoolplein.
ik stop met dit project, en
neemt het van mij over. Ik ben er niet meer aan toe gekomen om iets
te vinden van deze ontwerpen of daar met jou over te overleggen.
2E

2E

2E

Daarom stuur ik deze mail naar jullie beiden. Het lijkt me goed als jullie eens op korte termijn kennis maken en
het hebben over deze plannen.

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

2E

/ 06

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 13:52
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
2E

Hallo Rachel,
Zie hier een eerste opzet met verbetervoorstellen voor het buitenspelen bij Cereol terrein.
Grafisch moeten er nog dingen beter gemaakt worden en de legenda compleet gemaakt worden.
Dit is duidelijk nog een concept, maar ik wilde deze wel met je delen zodat je nog opmerkingen kan plaatsen.
Met vriendelijke groet,
2E

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 06

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Dag

"
"<
@utrecht.nl>
Thu, 14 Jun 2018 13:21:30 +0200
"
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>;"Broekmeulen, Rachel"
RE: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
2E

2E

2E

2E

2E

2E

@utrecht.nl>

2E

Bedankt voor je uitnodiging om het ontwerp speelterrein te bespreken.
Ik heb het onderwerp speelterrein vanochtend besproken met Ge van Dam. Voordat er uitgevoerd gaat worden
dient er eerst een reactie op het Wijkraadadvies te zijn en dient het bestemmingsplan technisch formeel ook te
kunnen. Daarna zal het ontwerp op een bepaald moment met de klankbordgroep moeten worden besproken
omdat er bezwaren bestaan tegen geluidsoverlast veroorzaakt door een speelplein. Verder dient de school (KSU)
hier ook in meegenomen te worden. Dit traject kost uiteraard tijd. En het zijn wel essentiële stappen die
genomen moeten worden. Er is mij op dit moment ook nog niet duidelijk of en hoeveel budget er is voor een
herinrichting speelterrein.
Dus de realisatie van een herinrichting van het speelterrein heeft nu geen prioriteit. De noodzakelijke uitbreiding
van onderwijshuisvesting wel. Ik zal jouw uitnodiging wel accepteren, maar dan met de intentie om nader kennis
te maken, het huidige ontwerp te bekijken vanuit kwaliteit, kosten, planning, gebruik, juridisch etc. maar niet
om verder te gaan ontwerpen.

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 030-2864410
E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: donderdag 14 juni 2018 11:39
Aan:
2E

2E

CC: Kassing, Ellen; Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: RE: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
Hallo

2E

Ik heb je net een vergaderverzoek gedaan voor dinsdag 26 juni 11.00 uur om het ontwerp met aanpassingen
voor schoolplein Cereolterrein te bespreken.
Ik hoorde van Rachel dat de aanpassingen gedaan moeten worden voor 27 aug. 2018 i.v.m. het de nieuwe start
van het schooljaar.
Met vriendelijke groet,
2E

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 06

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig

Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 12 juni 2018 11:50
Aan:
CC:
; Kassing, Ellen
Onderwerp: FW: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
2E

2E

Hallo

2E

en

2E

Als de Cereolfabriek gebruikt blijft worden voor onderwijs, en dat is nu ondertussen zeer waarschijnlijk, dan is
het nodig dat het voorterrein beter wordt ingericht als schoolplein. Dat geldt voor de huidige 5 lokalen, maar
zeker ook als er vanaf komend schooljaar een lokaal extra wordt gerealiseerd op de eerste verdieping van het
Cereol.
van Stadsingenieurs heb ik daarom gevraagd om alvast ontwerpen te maken voor de inrichting
van dit schoolplein.
ik stop met dit project, en
neemt het van mij over. Ik ben er niet meer aan toe gekomen om iets
te vinden van deze ontwerpen of daar met jou over te overleggen.
2E

2E

2E

Daarom stuur ik deze mail naar jullie beiden. Het lijkt me goed als jullie eens op korte termijn kennis maken en
het hebben over deze plannen.

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

2E

/ 06

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 13:52
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
2E

Hallo Rachel,
Zie hier een eerste opzet met verbetervoorstellen voor het buitenspelen bij Cereol terrein.
Grafisch moeten er nog dingen beter gemaakt worden en de legenda compleet gemaakt worden.
Dit is duidelijk nog een concept, maar ik wilde deze wel met je delen zodat je nog opmerkingen kan plaatsen.
Met vriendelijke groet,
2E

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 06

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig

@utrecht.nl>
"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 12 Jun 2018 10:57:29 +0100
"<
@utrecht.nl>
RE: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden

From:
Sent:
To:
Subject:

Hallo

2E

2E

2E

2E

2E

Geen idee! Gé zegt steeds dat hier allemaal geld voor is, maar ik heb geen inzicht in de budgetten.

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: dinsdag 12 juni 2018 11:56
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: RE: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
2E

2E

Rachel,
Is dit reeds bekend binnen het project “1e verdieping Cereol gebouw”? Of is dit een aanvulling, waar aanvullend
budget voor geregeld moet worden? Weet je dat misschien?

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Projectleider
Gemeente Utrecht

Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig dinsdag t/m vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 12 juni 2018 11:50
Aan:
CC:
; Kassing, Ellen
Onderwerp: FW: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
2E

2E

2E

Hallo

2E

en

2E

2E

Als de Cereolfabriek gebruikt blijft worden voor onderwijs, en dat is nu ondertussen zeer waarschijnlijk, dan is
het nodig dat het voorterrein beter wordt ingericht als schoolplein. Dat geldt voor de huidige 5 lokalen, maar
zeker ook als er vanaf komend schooljaar een lokaal extra wordt gerealiseerd op de eerste verdieping van het
Cereol.
van Stadsingenieurs heb ik daarom gevraagd om alvast ontwerpen te maken voor de inrichting
van dit schoolplein.
ik stop met dit project, en
neemt het van mij over. Ik ben er niet meer aan toe gekomen om iets
te vinden van deze ontwerpen of daar met jou over te overleggen.
2E

2E

2E

2E

Daarom stuur ik deze mail naar jullie beiden. Het lijkt me goed als jullie eens op korte termijn kennis maken en
het hebben over deze plannen.

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

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

Telefoon

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 13:52
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
2E

2E

Hallo Rachel,
Zie hier een eerste opzet met verbetervoorstellen voor het buitenspelen bij Cereol terrein.
Grafisch moeten er nog dingen beter gemaakt worden en de legenda compleet gemaakt worden.
Dit is duidelijk nog een concept, maar ik wilde deze wel met je delen zodat je nog opmerkingen kan plaatsen.
Met vriendelijke groet,
2E

2E

Openbare Ruimte

2E

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag

@utrecht.nl>
From:
"Broekmeulen, Rachel"
Sent:
Tue, 12 Jun 2018 10:50:18 +0100
"<
@utrecht.nl>
To:
"
@utrecht.nl>;"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
Cc:
"
Subject:
FW: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
Attachments:
Referentiebeelden opstaande rand hoge band.pdf, Referentiebeelden afscheiding rollaag in
bestrating.pdf, Referentiebeelden hekwerk.pdf, 20180515_Cereol Schoolplein ontwerp_CONCEPT.pdf
2E

2E

2E

Hallo

en

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

Als de Cereolfabriek gebruikt blijft worden voor onderwijs, en dat is nu ondertussen zeer waarschijnlijk, dan is
het nodig dat het voorterrein beter wordt ingericht als schoolplein. Dat geldt voor de huidige 5 lokalen, maar
zeker ook als er vanaf komend schooljaar een lokaal extra wordt gerealiseerd op de eerste verdieping van het
Cereol.
van Stadsingenieurs heb ik daarom gevraagd om alvast ontwerpen te maken voor de inrichting
van dit schoolplein.
ik stop met dit project, en
neemt het van mij over. Ik ben er niet meer aan toe gekomen om iets
te vinden van deze ontwerpen of daar met jou over te overleggen.
2E

2E

2E

2E

Daarom stuur ik deze mail naar jullie beiden. Het lijkt me goed als jullie eens op korte termijn kennis maken en
het hebben over deze plannen.

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

2E

E-mail 2E
utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 13:52
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
2E

Hallo Rachel,

2E

Zie hier een eerste opzet met verbetervoorstellen voor het buitenspelen bij Cereol terrein.
Grafisch moeten er nog dingen beter gemaakt worden en de legenda compleet gemaakt worden.
Dit is duidelijk nog een concept, maar ik wilde deze wel met je delen zodat je nog opmerkingen kan plaatsen.
Met vriendelijke groet,
2E

2E

2E

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag

"
@maarbouwmanagement.nl>
"
Tue, 19 Jun 2018 11:35:21 +0100
"<
@utrecht.nl>
17823 Cereol verlichtingsnivo

From:
Sent:
To:
Subject:

Dag

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

dit is artikel Bouwbesluit bestaande bouw, voldoet altijd aan 1 lux bestaand, hoef ik Boei niet om te vragen. Frisse Scholen
kan andere eisen stellen.

§ 2.8.2. Bestaande bouw

Artikel 2.63

1.
Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die de vloer van de verblijfsruimte kan verlichten met
een verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Mobiel nummer:

2E

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
We zijn op zoek naar nieuwe mensen ter versterking van ons team. Weet u iemand die bij ons zou kunnen passen dan graag een mail
naar info@maarbouwmanagement.nl.

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

P

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

@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
Mon, 25 Jun 2018 12:42:06 +0100
"
@utrecht.nl>;"Dam, Ge van"
"<
@utrecht.nl>
"
Communicatie buurt Oog in Al

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Hallo

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

en Gé,

Zoals afgesproken hierbij de acties nog even op de mail:

Datum
25/6

Actie
Staf onderwijs
Uitkomst terugkoppelen aan
/Ellen
Gesprek Lot van Hooijdonk
Schoolbesturen en directeuren bellen:
Informatieavond annuleren
Aankondigen bijeenkomst locatieonderzoek.
Tijdelijke huisvesting KSU
Mails beantwoording aantal leden klankbordgroep
)
(eerst voorleggen aan Gé en
Mail naar klankbordgroep
en Gé)
(concept voorleggen aan
Collegebesluit voorbereiden. Afstemmen met
van
Klankbordgroep
Moet Bas aanwezig zijn (afstemmen door
Gé)
Locatie regelen
Overzicht maken inhoud vragen locatie
onderzoek
Agenda:
Tijdelijke huisvesting KSU
Stand van zaken locatieonderzoek
Vervolg

Wie
Gé

2E

26/6
26/6
einde
middag
26/6
avond
26/6
avond
27/6

Gé eventueel met Rachel
Gé

Ellen

2E

Ellen

2E

2E

Gé

2E

05/07
avond

Gé en Ellen
Gé
Ellen
Ellen

Wijkraadadvies is afhankelijk of deze op 3 juli in het
College wordt behandeld.

Als jullie nog aanvullingen hebben dan hoor ik het graag. Ik ga aan de slag met de mails.
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

@utrecht.nl>

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:

"Kassing, Ellen"

;"Dam, Ge van"

Subject:

RE: Concept huurovereenkomst

te Utrecht

Hallo

"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 9 Apr 2018 14:07:10 +0200

,

We zijn akkoord met het concept huurcontract voor de bovenverdieping. Zou je ons svp zo spoedig mogelijk een
exemplaar kunnen mailen dat we kunnen ondertekenen (dus zonder het watermerk “concept”).
Dank je!

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06

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

@utrecht.nl>
"Dam, Ge van"
Wed, 6 Jun 2018 12:30:49 +0200
@utrecht.nl>;"
"
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>;"
@maarbouwmanagement.nl" <
@maarbouwmanagement.nl>;
@utrecht.nl>;"
"
@utrecht.nl>;"
"
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;
"<
@utrecht.nl>;
"
@utrecht.nl>;
"
@utrecht.nl>
Cc:
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>
Subject:
RE: concept-locatieonderzoek
Attachments:
LOCATIE ONDERZOEK versie 31 mei CONCEPT GD.doc
From:
Sent:
To:

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

"

"

2E

2E

2E

Hoi,
Hierbij in de bijlage mijn aanvullingen en opmerkingen.
NB: ik heb in het begin opmerkingen gemaakt over de voorkeur van alle betrokkenen voor de Dominicuskerk. Ik
vond ddie voorkeur merkwaardig omdat het tijdpad tot realisatie te lang is, de functionele bruikbaarheid voor
een school door de kleine ramen niet mogelijk is, de verwerving onzeker is. Pas later in de beoordeling van de
locaties zag ik deze argumenten.
Oplossing kan zijn: kan er bij de voorkeurslocatie Dominicuskerk een zinsnede of noot komen dat het wel een
voorkeur betreft, maar dat bij de beoordeling van de locatie deze niet aan de gestelde criteria voldoet?

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

Onderwijs, MFA's, Sport

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon 06

2E

of 030

2E

Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 31 mei 2018 19:00

Aan:

;
@maarbouwmanagement.nl;
;
;
;
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: FW: concept-locatieonderzoek
2E

2E

2E

2E

2E

2E

;

2E

; Dam, Ge van;

2E

;

2E

Beste collega’s,
Onderstaande mail hebben wij naar de klankbordgroep gestuurd.
Alle reacties die vandaag tot 16.30 uur zijn binnengekomen zijn verwerkt in deze versie van het conceptlocatieonderzoek. Alles wat daarna is binnengekomen, verwerken wij in de versie voor de wethouder. Bedankt
voor de input!!
Wij begrijpen goed, dat gezien de korte tijd, het niet iedereen is gelukt om te reageren. Willen jullie uiterlijk 11
juni een reactie geven op het concept-locatieonderzoek? Wij kunnen dit vervolgens meenemen in de versie van
de wethouder.
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

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 31 mei 2018 18:52
Aan: Kassing, Ellen
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: concept-locatieonderzoek

Beste leden van de klankbordgroep,

Bijgaand treffen jullie, zoals aangekondigd, het concept locatieonderzoek. Dit is in nauwe samenwerking met
jullie, onder verantwoordelijkheid van de gemeente tot stand gekomen. De opmerkingen en aanvullingen van de
klankbordgroep hebben wij hier zo goed mogelijk in verwerkt.
Graag het verzoek om uiterlijk 11 juni hierop te reageren. Op basis van jullie reacties passen wij het
locatieonderzoek wederom aan.
Het proces ziet er vanaf dat moment als volgt uit:
-

-

Het aangepaste concept locatieonderzoek bespreken wij met de wethouder Onderwijs. Hem/haar nemen
we hiermee mee in het proces en is hiermee op de hoogte van de lijst met voorkeurslocaties .
Hierna wordt het gepubliceerd op de website. Iedereen die daar belangstelling voor heeft, kan er op
reageren. Wij laten het jullie weten wanneer het document op de website geplaatst wordt. Het
locatieonderzoek is op dat moment nog steeds niet definitief.
Voor de zomer organiseren we een informatiebijeenkomst voor de hele buurt (omwonenden van alle
voorkeurslocaties en andere belangstellenden) om de voorkeurslocaties voor te leggen.
Iedereen, ook de leden van de Klankbordgroep kan suggesties, opmerkingen en/of zorgen kenbaar
maken. Het locatieonderzoek is definitief als de hele buurt er op heeft kunnen reageren. Bij het
definitieve locatieonderzoek wordt een lijst met alle reacties gevoegd.

Op verzoek van
hebben wij een stukje in het verslag over de voorkeurlocaties iets aangepast (zie
bijlage pag. 3 in rood/blauw). Mochten er nog andere opmerkingen en/of wijzingen zijn op het conceptverslag
van 19 april, willen jullie dat dan s.v.p. als tekstvoorstel aan ons mailen voor 11 juni.
2E

In de bijlagen treffen jullie ter informatie de mails en onze beantwoording van
en
2E

Als er nog aanvullende vragen en/of suggesties zijn dan horen wij het graag.
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen en Ellen Kassing

2E

2E

Beste leden van de klankbordgroep,
Bij deze wordt de Klankbordgroep bijeenkomst van dinsdag 29 mei afgezegd.
We zijn hard aan het werk om de voorkeurlocaties, zoals deze zijn afgesproken in de klankbordgroep op 19 april,
te onderzoeken, t.w.:
1. 2 lokalen bijbouwen bij Dominicusschool, en 1 extra lokaal bij Cereol voor de Dominicusschool
2. SPO Utrecht huisvesten met 5 lokalen bij voorkeur in de Parkvilla, en “second best” nieuwbouw op de
Ravellaan.
Helaas kost dit onderzoek meer tijd dan wij hadden verwacht. Dit komt onder andere, omdat de parkvilla een
rijksmonument is en dit het nodige onderzoek vraagt. Daarnaast weten we pas zeker of een locatie geschikt is
(of geschikt gemaakt kan worden) als deze voorkeuren zijn afgestemd met ons bestuur (wethouder Onderwijs)
en de buurtbewoners hebben kunnen reageren. Dit betekent dat wij voorlopig nog geen duidelijkheid kunnen
geven dat deze voorkeurlocaties ook daadwerkelijk haalbaar zijn. Er zijn echter meerdere voorkeurslocaties,
waardoor we de verwachting hebben dat de definitieve locatie wel op deze “shortlist” staat.
Omdat we dus op korte termijn geen zekerheid kunnen bieden over de locaties, hebben wij besloten om het
proces in de laatste fase anders in te richten t.w.:
1) 31 mei ontvangen jullie de laatste versie van het locatieonderzoek met het verzoek om hier uiterlijk 11
juni op te reageren.
2) Dit locatieonderzoek is dan een samenvoeging van de twee eerder toegestuurde onderzoeken, met een
inleiding die aan jullie opmerkingen is aangepast. In die versie staan de bovengenoemde
voorkeurslocaties, met daarbij de onderzoeksvragen benoemd. Het definitieve locatieonderzoek wordt
aangeboden aan de Staf van de wethouder Onderwijs met daarbij het voorstel om de voorkeurslocaties
voor te leggen aan de buurt middels een informatieavond.
3) Direct daarna worden de omwonenden van alle voorkeurslocaties met een Wijkbericht uitgenodigd voor
de informatieavond. Verder wordt via de nieuwsbrief van Wijkbureau West ook andere belangstellenden
uitgenodigd
4) Wij streven er naar om nog voor de zomervakantie deze informatieavond te organiseren, waarbij de
omgeving wordt bijgepraat over het locatieonderzoek en de voorkeurlocaties.
Ondertussen gaan wij door met het onderzoeken van de voorkeurlocaties en houden wij jullie op de hoogte over
de uitkomsten van het onderzoek. Indien nodig zullen wij als klankbordgroep weer bij elkaar komen.
Dit alles betekent dat wij het overleg van volgende week dinsdag 29 mei annuleren. Onze excuses voor het
ongemak.
Mochten jullie over bovenstaande nog vragen hebben dan horen wij het graag.
Overigens in de bijlage treffen jullie het vastgestelde verslag van de vergadering van de klankbordgroep op 19
april. Deze zullen wij ook op de website plaatsen.

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Broekmeulen, Rachel"
Wed, 25 Apr 2018 12:55:45 +0200
"Kassing, Ellen"
RE: conceptverslag, mail en heel veel meer
Klankbordgroep Locatieonderzoek verslag d.d. 19 april concept opm RBR.docx

Ellen,
Bij deze het verslag met mijn opmerkingen

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: woensdag 25 april 2018 8:52
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: conceptverslag, mail en heel veel meer
Hoi Rachel,
Hierbij het conceptverslag en conceptmail. Het lijkt mij het handigst als jij de mail naar de klankbordgroep
verstuurt ivm mijn vakantie. Verder bedacht ik me dat het wellicht handig is om
te mailen als niemand
bezwaar heeft tegen de vervanging. Wat vind jij? En wil je de aangepaste regels van de klankbordgroep
bekijken? Ik vind nl. de term bijtijds lastig…..wat is bijtijds???
Oh ja, in het verslag heb ik geen namen genoemd. Dit mag anders niet op de website ivm privacy….
Verder staan nog de volgende acties open of zijn gedaan:
- Kolom met vragen en antwoorden (dit doe ik na mijn vakantie)
- Verslag op de website (dit ligt bij
)

-

Namen klankbordgroep op website (doe ik na mijn vakantie, want dan weten of er toch nog mensen zijn
die bezwaar hebben)
Mails naar
en
(dat pak jij op)
Reservedatum voor klankbordgroep (heb ik uitgezet, dit weet ik hopelijk morgen)
informeren of iedereen akkoord is (Rachel: volgende week donderdag)
van PMB vervangt mij.
Verder plan ik nog twee afspraken vandaag in (met o.a.
en
etc).
Agenda en stukken versturen voor vergadering 15 mei of anders aankondigen dat datum wordt verzet (dit
pak jij op)

Ik ben tot en met donderdag gewoon aan het werk.
Groetjes,
Ellen
Beste leden van de klankbordgroep,
Hierbij ontvangen jullie de volgende stukken:
- Het conceptverslag van 19 april 2018.
- De aangepaste regels van de klankbordgroep
Mochten jullie nog aanpassingen en/of wijzigingen hebben op bovenstaande stukken, willen jullie dit dan
uiterlijk 13 mei laten weten? Daarna willen wij beide stukken vaststellen.
Daarnaast staat nog de vraag open of er bezwaar is tegen het definitief vervangen van de heer
van de beheergroep Cereol. Dit horen wij graag uiterlijk 3 mei.

door lid

Verder ben ik op vakantie vanaf 7 mei tot en met 13 mei. Ellen is op vakantie vanaf 27 april tot en met 13 mei.

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

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

Fri, 30 Mar 2018 11:20:47 +0200
"Kassing, Ellen"
Re: datum klankbordgroep

nog allemaal mogelijk
Met vriendelijke groet,

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

Op 29 maart 2018 om 14:21 schreef Kassing, Ellen
Beste allen,

Helaas is het niet gelukt om een geschikte datum te vinden. Wij willen nog een laatste poging doen om toch
een moment voor de meivakantie te vinden.

Het betreft de volgende data:
17 april
18 april
19 april
23 april
24 april
25 april
26 april

Willen jullie mij s.v.p. uiterlijk dinsdag 3 april laten weten welke dagen jullie wel of niet kunnen?

Alvast bedankt en fijne Paasdagen!

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

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Subject:

"
"
@boei.nl>
Wed, 30 May 2018 08:08:42 +0200
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
RE: datum
2E

2E

2E

Beste Ellen,
Ik kan 13 juni in de ochtend, wil je vast een reservering sturen.
Met vriendelijke groet,
2E

BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed
Postbus 2641
3800 GD Amersfoort
T 06
@boei.nl
www.BOEi.nl
2E

2E

Like ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Van: Kassing, Ellen [
@utrecht.nl]
Verzonden: dinsdag, 29. mei 2018 14:34
Aan:
@boei.nl>
Onderwerp: datum
2E

2E

Hallo

2E

2E

Ik heb jou vanmorgen gesproken voor een overleg met de SPO over de parkvilla.
Kan jij ook woensdag 13 juni in de ochtend?
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

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Alle afspraken, opdrachten, overeenkomsten en andere verplichtingen zijn onder het voorbehoud van goedkeuring
door de directie van BOEi. De inhoud van dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om gelezen te
worden door de geadresseerde. Wij verzoeken u derhalve dit email bericht direct aan de geadresseerde te
overhandigen. Indien dit email bericht per vergissing door u is ontvangen verzoeken wij u direct (telefonisch 033 760
0660) contact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht
is strikt verboden.

@utrecht.nl>
From:
"Broekmeulen, Rachel"
Sent:
Thu, 21 Jun 2018 13:14:46 +0100
"<
@utrecht.nl>
To:
Subject:
FW: huis park oog in al
Attachments:
Advies werkgroep Park Oog in Al 13-02-2014 klein.pdf, Notitie aanpak verhuur Huis Oog in Al
051114.docx, notitie 2003.pdf, Notitie herbestemming Huis Oog in Al 2014.docx
2E

2E

2E

2E

ti

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
2E

2E

2E

Verzonden: donderdag 21 juni 2018 10:44
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: huis park oog in al
Ha Rachel,
Daar ben ik weer in het kader van de zoektocht naar extra lokalen voor de school in Oog in Al. Wij werden
benaderd door BOEI daarover ten aanzien van het huis Oog in Al.
er over gesproken afgelopen dinsdag, omdat ik een paar jaar geleden betrokken was bij
Ik had
de Werkgroep Oog in Al en het maken van een advies en beheerplan voor het park. Daarbij is toen ook van alles
afgesproken over het huis, met als gevolg de huidige functies die deels openbaar zijn. Hij wist dat niet, maar ik
stuur ik je mijn mail aan hem met de stukken naar
hoop dat jij dit wel meegekregen hebt. Op verzoek van
je door.
2E

2E

2E

2E

Met vriendelijke groet,
2E

2E

2E

Gemeente Utrecht
Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Erfgoed

Postadres Postbus 8406 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Koploperstraat 52

Telefoon 030

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
2E

2E

2E

Verzonden: donderdag 21 juni 2018 10:03
Aan:
CC:
;
Onderwerp: huis park oog in al
2E

2E

Ha

2E

2E

2E

2E

2E

Ik had je afgelopen dinsdag al hier even over gesproken. Ik stuur je een paar documenten: de afspraken die
een paar jaar geleden zijn gemaakt met de bewoners van de werkgroep Park Oog in Al. Dat advies is ook
overhandigd aan de wethouder en dient als basis voor het beheerplan. Naar aanleiding van dit traject met de
bewoners is het park ook gemeentelijk monument geworden.
In het stuk staat ook een paragraaf over het huis. Het was de nadrukkelijke wens dat het huis door de gemeente
niet verkocht zou worden (hetgeen toen speelde) en dat er een functie in zou komen die openbaar was (op zijn
minst gedeeltelijk) en ten goede kwam aan het park. Vervolgens is een traject gestart (ik stuur de notitie mee)
waarin partijen uitgenodigd zijn om met een plan te komen. Hier is uiteindelijk de huidige functie
(Schoonderwoerd en theehuis) uitgekomen. www.landhuisindestad.nl
Je begrijpt wellicht dat ik wat verbaasd was dat er nu sprake zou zijn van een school. Ik ga er vanuit dat het nog
een zoektocht is, en dat is het goed om dit te weten.
Even los van dit gegeven (dat het niet vanzelfsprekend past in de afspraken die eerder gemaakt zijn met de
buurt), heeft een school nogal wat consequenties voor de directe omgeving. In 2003 hebben
en ik al eens een notitie gemaakt, toen er sprake was van plannen voor appartementen. (stuur ik mee) De
essentie is na al die jaren wat Erfgoed betreft overeind gebleven: zorg dat het huis een huis in en zoveel
mogelijk ten behoeve van het park blijft, dus geen functie die vraagt om afscheidingen, hekken of op enige
andere manier het loskoppelen van het huis van zijn omgeving. En bereikbaarheid met de auto moet ten allen
tijde geen voorwaarde zijn, liever helemaal geen autobereikbaarheid meer.
2E

Aangezien het huis rijksmonument is en het park gemeentelijk monument, zijn dus niet alleen de wijzigingen in
het gebouw, maar ook in het park vergunningplichtig. Natuurlijk kan de huidige omgeving van het huis een
kwaliteitsslag gebruiken, het is niet zo dat het nu ideaal is, teveel verharding bijvoorbeeld. En er wordt nog

steeds geparkeerd. Maar ook over deze plek zijn met de bewoners destijds visies en voornemens gedeeld en
opgenomen in het beheerplan.

Met vriendelijke groet,
2E

2E

2E

Gemeente Utrecht
Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Erfgoed

Postadres Postbus 8406 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Koploperstraat 52

Telefoon 030

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

@utrecht.nl>
"Broekmeulen, Rachel"
Mon, 11 Jun 2018 20:11:29 +0200
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
Re: Huurder Ravellaan 96

From:
Sent:
To:
Subject:

2E

2E

Hallo Ellen,
Als we ze tijdig spreken, zie ik het probleem niet zo. Maar laten we dat morgen idd even bespreken.
Groeten
Rachel
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 11 jun. 2018 om 19:21 heeft Kassing, Ellen

2E

@utrecht.nl> het volgende geschreven:

Hoi Rachel,
Morgen even bespreken? Ik zag dat Kantien op Ravellaan 96 zit.
Is het verstandig om daar de bijeenkomst te houden? Ik vraag mij dit af…
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

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: maandag 11 juni 2018 19:00
Aan: Kassing, Ellen
2E

CC:
Onderwerp: RE: Huurder Ravellaan 96
2E

2E

Ellen,
Kan je me iets meer duiding geven waarvoor je contact wilt met onze huurder. Hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,
2E

Portefeuillemanager
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Vastgoed

Postadres Postbus 8406, 3503 RK utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht

Telefoon 030 -

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig ma di do vr

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: maandag 11 juni 2018 17:50
Aan:
;
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Huurder Ravellaan 96
2E

2E

Beste

2E

2E

2E

2E

het pand is Ravellaan 96 in beheer bij UVO kan één van jullie het contract mailen en ook van het
restaurantgedeelte. Begane grond.
Alvast bedankt,
2E

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 11 juni 2018 16:47
Aan:
Onderwerp: Huurder Ravellaan 96
2E

Hallo

2E

Weet jij wie de huurder is van Ravellaan 96 en heb jij contactgegevens?

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

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:

Mon, 23 Apr 2018 13:01:49 +0200
"Broekmeulen, Rachel"

Cc:
Subject:
Attachments:

"Kassing, Ellen"
RE: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
180419 Gebruikersovereenkomst Eerste verdiepng Cereolfabriek

Dam, Ge van"

.doc

Dag Rachel,
Heb een paar opmerkingen geplaatst in de overeenkomst.
kunnen wellicht de kosten voor Nutsvoorzieningen invullen, MITS we het nu zo ook al doen.
Het kenteken nr = nieuw contractnummer via

en zaaknummer

Met vriendelijke groet,
Adviseur Portefeuillemanagement
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 06 E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig ma, di, woe, do

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: donderdag 19 april 2018 16:48
Aan: Dam, Ge van;
CC:
Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
Hallo

,

Bij deze de gebruiksovereenkomst voor de eerste verdieping. Lees je even mee?
Dank!

?

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06-

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Dam, Ge van
Verzonden: woensdag 18 april 2018 16:50
Aan: Broekmeulen, Rachel;
CC:
Onderwerp: RE: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
Hoi Rachel,
Fijn als jij dit wil doen.
, het betreft hier tijdelijke huisvesting, geen permanente huisvesting. Heb jij voor Rachel dan het juiste
sjabloon voor de gebruiksovereenkomst?
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: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 18 april 2018 16:02
Aan:
Dam, Ge van
CC:
Onderwerp: RE: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
Hallo,
Ik wil die overeenkomst best opstellen.
Heeft iemand voor mij de bestaande gebruiksovereenkomst?
En, het is dus gebruikelijk dat een projectleider dit doet, niet een jurist. Alleen een check daarna door
zijn er nog anderen die moeten meelezen?

, of

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06-

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: woensdag 18 april 2018 15:36
Aan: Dam, Ge van; Broekmeulen, Rachel
CC:
Onderwerp: RE: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
Dag Ge,
Nee zo werkt dat helaas niet.
Ze krijgen er meer vierkante meters bij, dus dat moet je wel ergens vastleggen. En ze behouden niet dezelfde
servicekosten… de servicekosten zijn uiteraard berekend op basis van hoeveelheid vierkante meters. Die in dit
geval dus toenemen.

Als je mij kan garanderen dat letterlijk alle afspraken met de school hetzelfde blijven enkel de hoeveelheid
vierkante meters niet. Dan kan ik dit inderdaad verwerken in een gebruiksovereenkomst. Maar eigenlijk hoort de
projectleider dat te doen (oftewel Rachel), en doe ik enkel de laatste check. In dit geval kan volstaan worden
met een allonge waarin de uitbreiding m2, servicekosten en gebruik in tijd wordt weergegeven.

Met vriendelijke groet,
Adviseur Portefeuillemanagement
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 06 E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig ma, di, woe, do

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Dam, Ge van
Verzonden: woensdag 18 april 2018 15:25
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
Hoi

,

Nee, Ik heb geen contract gemaakt met de school of een allonge op de oude overeenkomst opgesteld.
Ik ga ervan uit dat de afspraken beneden ook boven zullen gelden. Immers: zelfde huurder en verhuurder,
zelfde demarcatie, servicekosten etc etc
Kun jij de afspraken met de KSU (op basis van de bestaande HOVK) maken?

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: woensdag 18 april 2018 14:45
Aan: Dam, Ge van
CC:
Onderwerp: FW: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
Hoi Gé,
Hierbij het antwoord wat je nog te goed van me had.
Kan jij
nog antwoorden wat er afgesproken is. Ik ben enkel adviseur geweest in de aanhuur en niet bij de
afspraken over de verhuur aan de school.
Ik neem aan dat je een contract gemaakt hebt met de school of een allonge op de oude overeenkomst opgesteld
hebt.

Met vriendelijke groet,
Adviseur Portefeuillemanagement
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 06 E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig ma, di, woe, do

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van:
Verzonden: woensdag 18 april 2018 13:31
Aan:
Onderwerp: FW: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht

Hoi

,

Facturen UVO Exploitatie Fac beheer graag t.a.v.
Codering
Codering
Codering
Codering
Codering

school
:
Wilde westen
:
Bibliotheek
:
gymzaal sport
:
gymzaal Wilde Westen
:

7749107
7749107
7749107
7747247
7749107

NB dit is geen MUIS bestelling , die moet nog gemaakt worden.
Verder stuurt VGE ook een voorschotfactuur naar de school voor de servicekosten , die later verrekend worden
met de kosten die BOEI die de gemeente heeft gefactureerd.
Wat heb je met de school afgesproken over servicekosten ?

Met vriendelijke groet,
Medewerker Bedrijfsvoering
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Bedrijfsbureau

Postadres Postbus 8406, 3503RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van:
Verzonden: dinsdag 17 april 2018 14:44
Aan:
Onderwerp: FW: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
Ha

Klopt deze facturering, zie bijlage

Met vriendelijke groet,
Adviseur Portefeuillemanagement
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 06 E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig ma, di, woe, do

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Dam, Ge van
Verzonden: vrijdag 13 april 2018 16:18
Aan:
Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: FW: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
Hoi

(en Rachel)

Ik zie bij deze def. stukken een demarcatielijst/servicekostendeel toegevoegd en facturatiegegevens.
Die zaten niet eerder bij de stukken.
Klopt beide?
graag even je check, kan dat maandag?
Tip voor
: laatste mailbericht over dit contract was van
op do 22 maart 16:46
Contract zal
maandag ondertekenen. Ik heb het contract en de context aan hem toegelicht.
Na ondertekening stuur ik het door aan
van BOEi.
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: vrijdag 13 april 2018 15:55
Aan: Dam, Ge van; Broekmeulen, Rachel
CC:
Onderwerp: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht

Beste Ge en Rachel,
Hierbij sturen wij jullie de huurovereenkomst alsmede alle bijbehorende stukken.
Vertrouwende jullie hiermee van dienst te zijn geweest en wij zien graag de getekende stukken retour. Mochten jullie nog vragen
hebben, neem dan gerust contact op.
Mogelijk zullen wij de stukken eveneens nog per post ter ondertekening toesturen. Ik zal komende maandag nagaan of dat nodig
is.
Met vriendelijke groet,

BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed
M 06
T 033
aanwezig: maandag t/m vrijdag

Projecten van BOEi worden mede mogelijk gemaakt door de

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

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Thu, 12 Apr 2018 09:53:59 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
Re: huurovereenkomst Cereol die we kunnen tekenen

Beste Rachel,
Dit heb ik na jou eerste verzoek al in gang gezet en het interne verzoek voor akkoord is naar de directie gestuurd en ik
zal nagaan of de overeenkomst gisteren is verstuurd.
Vertrouwende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 12 apr. 2018 om 09:31 heeft Broekmeulen, Rachel
Goedemorgen

het volgende geschreven:

,

Bij deze herhaal ik mijn vraag van vorige week: kun je ons een huurcontract sturen zonder het
watermerk “concept” zodat wij deze kunnen ondertekenen en de huurperiode per 15 april kan
ingaan?
Aangezien het vandaag alweer 12 april is, graag zsm.
Als het niet meer lukt voor het weekend, dan graag de ingangsdatum aanpassen naar 1 mei.

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06-

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

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

From:
Sent:
To:

"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 24 Apr 2018 16:30:08 +0200

Cc:
Subject:

RE: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht

Dam, Ge van"
;"Kassing, Ellen"

,
Lukt het om de kosten voor de nutsvoorzieningen in te vullen?
Alvast bedankt!

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: maandag 23 april 2018 13:02
Aan: Broekmeulen, Rachel; Dam, Ge van;
CC:
; Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
Dag Rachel,
Heb een paar opmerkingen geplaatst in de overeenkomst.
kunnen wellicht de kosten voor Nutsvoorzieningen invullen, MITS we het nu zo ook al doen.
Het kenteken nr = nieuw contractnummer via

Met vriendelijke groet,

en zaaknummer

?

Adviseur Portefeuillemanagement
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 06 E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig ma, di, woe, do

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: donderdag 19 april 2018 16:48
Aan: Dam, Ge van;
CC:
Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
Hallo
Bij deze de gebruiksovereenkomst voor de eerste verdieping. Lees je even mee?
Dank!

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06-

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Dam, Ge van
Verzonden: woensdag 18 april 2018 16:50
Aan: Broekmeulen, Rachel;
CC:
Onderwerp: RE: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
Hoi Rachel,
Fijn als jij dit wil doen.
het betreft hier tijdelijke huisvesting, geen permanente huisvesting. Heb jij voor Rachel dan het juiste
sjabloon voor de gebruiksovereenkomst?
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: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 18 april 2018 16:02
Aan:
Dam, Ge van
CC:
Onderwerp: RE: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
Hallo,
Ik wil die overeenkomst best opstellen.
Heeft iemand voor mij de bestaande gebruiksovereenkomst?
En, het is dus gebruikelijk dat een projectleider dit doet, niet een jurist. Alleen een check daarna door
zijn er nog anderen die moeten meelezen?

, of

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: woensdag 18 april 2018 15:36
Aan: Dam, Ge van; Broekmeulen, Rachel
CC:
Onderwerp: RE: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
Dag Ge,
Nee zo werkt dat helaas niet.
Ze krijgen er meer vierkante meters bij, dus dat moet je wel ergens vastleggen. En ze behouden niet dezelfde
servicekosten… de servicekosten zijn uiteraard berekend op basis van hoeveelheid vierkante meters. Die in dit
geval dus toenemen.
Als je mij kan garanderen dat letterlijk alle afspraken met de school hetzelfde blijven enkel de hoeveelheid
vierkante meters niet. Dan kan ik dit inderdaad verwerken in een gebruiksovereenkomst. Maar eigenlijk hoort de
projectleider dat te doen (oftewel Rachel), en doe ik enkel de laatste check. In dit geval kan volstaan worden
met een allonge waarin de uitbreiding m2, servicekosten en gebruik in tijd wordt weergegeven.

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

Team Onderwijs

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 06 E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig ma, di, woe, do

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Dam, Ge van
Verzonden: woensdag 18 april 2018 15:25
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
Hoi

,

Nee, Ik heb geen contract gemaakt met de school of een allonge op de oude overeenkomst opgesteld.
Ik ga ervan uit dat de afspraken beneden ook boven zullen gelden. Immers: zelfde huurder en verhuurder,
zelfde demarcatie, servicekosten etc etc
Kun jij de afspraken met de KSU (op basis van de bestaande HOVK) maken?

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: woensdag 18 april 2018 14:45
Aan: Dam, Ge van
CC:
Onderwerp: FW: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht

Hoi Gé,
Hierbij het antwoord wat je nog te goed van me had.
Kan jij
nog antwoorden wat er afgesproken is. Ik ben enkel adviseur geweest in de aanhuur en niet bij de
afspraken over de verhuur aan de school.
Ik neem aan dat je een contract gemaakt hebt met de school of een allonge op de oude overeenkomst opgesteld
hebt.

Met vriendelijke groet,
Adviseur Portefeuillemanagement
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 06 E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig ma, di, woe, do

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: woensdag 18 april 2018 13:31
Aan:
Onderwerp: FW: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht

Hoi

,

Facturen UVO Exploitatie Fac beheer graag t.a.v.
Codering
Codering
Codering
Codering
Codering

school
:
Wilde westen
:
Bibliotheek
:
gymzaal sport
:
gymzaal Wilde Westen
:

7749107
7749107
7749107
7747247
7749107

NB dit is geen MUIS bestelling , die moet nog gemaakt worden.
Verder stuurt VGE ook een voorschotfactuur naar de school voor de servicekosten , die later verrekend worden
met de kosten die BOEI die de gemeente heeft gefactureerd.

Wat heb je met de school afgesproken over servicekosten ?

Met vriendelijke groet,
Mieke de Groot,
Medewerker Bedrijfsvoering
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Bedrijfsbureau

Postadres Postbus 8406, 3503RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van:
Verzonden: dinsdag 17 april 2018 14:44
Aan:
Onderwerp: FW: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
Ha
Klopt deze facturering, zie bijlage

Met vriendelijke groet,
Adviseur Portefeuillemanagement
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 06 E-mail
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig ma, di, woe, do

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Dam, Ge van
Verzonden: vrijdag 13 april 2018 16:18
Aan:
; Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: FW: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht
Hoi

(en Rachel)

Ik zie bij deze def. stukken een demarcatielijst/servicekostendeel toegevoegd en facturatiegegevens.
Die zaten niet eerder bij de stukken.
Klopt beide?
graag even je check, kan dat maandag?
Tip voor
: laatste mailbericht over dit contract was van
op do 22 maart 16:46
Contract zal
maandag ondertekenen. Ik heb het contract en de context aan hem toegelicht.
Na ondertekening stuur ik het door aan
van BOEi.
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: vrijdag 13 april 2018 15:55
Aan: Dam, Ge van; Broekmeulen, Rachel
CC:
Onderwerp: Huurovereenkomst Cereol te Utrecht

Beste Ge en Rachel,

Hierbij sturen wij jullie de huurovereenkomst alsmede alle bijbehorende stukken.
Vertrouwende jullie hiermee van dienst te zijn geweest en wij zien graag de getekende stukken retour. Mochten jullie nog vragen
hebben, neem dan gerust contact op.
Mogelijk zullen wij de stukken eveneens nog per post ter ondertekening toesturen. Ik zal komende maandag nagaan of dat nodig
is.
Met vriendelijke groet,

BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed
M 06
T 033
aanwezig: maandag t/m vrijdag

Projecten van BOEi worden mede mogelijk gemaakt door de

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

@utrecht.nl>
"Dam, Ge van"
Thu, 7 Jun 2018 16:28:35 +0200
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
RE: Informatieavond SPOED

From:
Sent:
To:
Subject:

2E

2E

Ja ik kan zowel 2 als 3 juli savonds.
Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)
@utrecht.nl>
Van: "Kassing, Ellen"
Verzonden: 7 jun. 2018 13:13
Aan: "Dam, Ge van"
@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Informatieavond SPOED
2E

2E

Fijn, dank je wel!

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

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Dam, Ge van
Verzonden: donderdag 7 juni 2018 12:09
Aan: Kassing, Ellen;
Onderwerp: RE: Informatieavond SPOED
2E

Hoi,
Ik check het eind vd middag bij de huiskalender

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

Onderwijs, MFA's, Sport

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon 06

of 030

2E

2E

Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 7 juni 2018 11:28
Aan: Dam, Ge van;
Onderwerp: Informatieavond SPOED
Urgentie: Hoog
2E

Hallo

2E

en Gé,

Willen jullie s.v.p. per omgaande laten weten of jullie 2 en/of 3 juli aanwezig kunnen zijn?
Wij moeten nl. van alles daarvoor in gang gaan zetten?
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

2E

E-mail 2E
@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:

Hoi

"Dam, Ge van"
@utrecht.nl>
Mon, 18 Jun 2018 10:03:39 +0200
"
@utrecht.nl>;"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
RE: informatieavond uitbreiding schoollokalen in wijk West (voorbereiding)
2E

2E

2E

2E

@utrecht.nl>

2E

2E

Bedankt voor je feedback over de route. Ik ga ervan uit dat het lukt om vandaag het onderwerp te behandelen
in de staf. Dan spreken we elkaar morgen om het vervolg te bepalen, okay?
Vriendelijke groet
Gé
_____________________________________________
Van:
Verzonden: maandag 18 juni 2018 9:32
Aan: Broekmeulen, Rachel; Dam, Ge van
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: informatieavond uitbreiding schoollokalen in wijk West (voorbereiding)
2E

Beste Rachel en Gé,
Helder verhaal, dank daarvoor. De volgordelijkheid lijkt me logisch, maar.. wat betreft de acties in de tijd
adviseer ik dringend niet het locatieonderzoek online te zetten zonder informatieavond/contactmoment/nadere
toelichting. Dan gaat het gerust 6 weken etteren en tot ophef die het project niet ten goede komt.
Verder moeten we de aankondiging van de uitbreiding met 1 lokaal in de Cereolfabriek (als voldongen feit) nog
communiceren. En het traject/versnelde proces om de openbare ruimte te veranderen in schoolplein.

Met vriendelijke groet,
2E

Utrechtse Vastgoed Organisatie
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Marketing- en Communicatienetwerk

Telefoon 030 286
E-mail

2E

2E

Mobiel 06 -

2E

@utrecht.nl

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

Denk aan het milieu voordat u deze email print

_____________________________________________
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 13 juni 2018 13:12
;
@maarbouwmanagement.nl;
Aan: Kassing, Ellen;
;
;
;
;
van;
Onderwerp: RE: informatieavond uitbreiding schoollokalen in wijk West (voorbereiding)
2E

2E

2E

2E

2E

;

2E

2E

2E

;

; Dam, Ge

2E

2E

2E

Hallo allemaal,
Ik zou nog even laten weten wat ongeveer de planning gaat worden voor de komende periode voor het project Schoollokalen in de Wijk
West.
Die is nu als volgt afgesproken:
 Maandag 18/6 Staf Onderwijs (Wijkraadadvies en locatieonderzoek).
 Vrijdag 22 juni: Rachel stopt als projectleider,

2E

(en Ge) nemen het over.

 Na instemming in de Staf wordt de concept beantwoording van het Wijkraadadvies aangeboden aan het College.
 Na vaststelling van deze beantwoording wordt deze aan de Wijkraad West gestuurd en openbaar gemaakt.
 De beantwoording zal ook mondeling worden toegelicht aan de Wijkraad en aan de leden van de Klankbordgroep en met
de Wijkraad.
Het voorstel is om deze beantwoording eerder openbaar te maken en pas later het concept locatie onderzoek. Het concept locatie onderzoek
gaat er immers van uit dat er een dislocatie gevonden moet worden in de subwijk Oog in Al. Het Wijkraadadvies stelt dat de benodigde
onderwijshuisvesting gezocht moet worden in andere subwijken van West, maar niet in Oog in Al. We willen beide discussies met de
wijkbewoners voeren, maar dan graag apart van elkaar. Dat maakt de gesprekken ons inziens transparanter voor alle partijen.
 Daarna wordt het concept locatieonderzoek vrijgegeven en gepubliceerd op de website www.utrecht.nl/scholeninooginal.
 Direct na de zomer organiseren we een informatiebijeenkomst voor de hele buurt (omwonenden van alle
voorkeurslocaties en andere belangstellenden) om de voorkeurslocaties voor te leggen.
 Iedereen kan suggesties, opmerkingen en/of zorgen kenbaar maken. Bij het definitieve locatieonderzoek wordt een lijst
met alle reacties gevoegd zodat uw College dit kan beoordelen en meewegen in haar besluitvorming.
 Ondertussen wordt er onderzoek gedaan naar de technische (en financiële) haalbaarheid van de voorkeurslocaties.
 Na de reactietermijn waarin de buurtbewoners hebben kunnen reageren op het concept locatie onderzoek, wordt een
voorstel voorgelegd aan uw college met het definitieve locatieonderzoek, inclusief de reacties van de omwonenden. Uw
college wordt dan gevraagd om te kiezen op welke locatie (of locaties) de benodigde extra schoollokalen gerealiseerd
kunnen worden.
 Daarna gaat UVO de uitvoering en realisatie voorbereiden.

Dus:

 De informatieavond van 3 juli gaat niet door.

Acties

wil jij Peter van
et
het vinden van tekeningen van de Parkvilla? Graag zo snel mogelijk.
 Als je reageert op het concept locatieonderzoek, dan graag voor morgen 12.00 uur.
 Ik maak voorstellen voor de beantwoording van alle mails. Het kan zijn dat ik een van jullie vraag om even mee te
lezen/denken.

/Ellen: Er zijn Raadsvragen gesteld en beantwoord vorige week. Kunnen jullie zorgen dat de vragen en antwoorden
zsm op de website komen te staan en worden gemaild (ter info) aan alle Klankbordgroepleden? (deze week)
2E

2E

2E

Groeten
Rachel
-----Oorspronkelijke afspraak----Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 7 juni 2018 15:30

Aan: Kassing, Ellen;
Gert Jan; Dam, Ge van;

;

2E

2E

2E

;

2E

@maarbouwmanagement.nl; Broekmeulen, Rachel;
;
;
;
2E

2E

2E

Onderwerp: informatieavond uitbreiding schoollokalen in wijk West (voorbereiding)
Tijd: dinsdag 12 juni 2018 12:00-13:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: 10e verdieping zuid bij rode tafels

Beste allen,
Begin juli (waarschijnlijk 3 juli) organiseren wij een informatieavond voor de omgeving.
Wij vinden het belangrijk om dit goed voor te bereiden, daarbij hebben wij ook jullie hulp nodig.
Het is onmogelijk om een geschikt moment te vinden, waarbij iedereen kan.
Daarom willen wij jullie vragen om de agenda’s voor dit overleg schoon te vegen.
Jullie vergaderreacties zie ik graag tegemoet.
Alvast bedankt!
Groet,
Ellen Kassing

;

2E

2E

;

2E

2E

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"
"<
@utrecht.nl>
Mon, 18 Jun 2018 09:32:09 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>;"Dam, Ge van" <
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
RE: informatieavond uitbreiding schoollokalen in wijk West (voorbereiding)
2E

2E

2E

2E

@utrecht.nl>

2E

Beste Rachel en Gé,
Helder verhaal, dank daarvoor. De volgordelijkheid lijkt me logisch, maar.. wat betreft de acties in de tijd
adviseer ik dringend niet het locatieonderzoek online te zetten zonder informatieavond/contactmoment/nadere
toelichting. Dan gaat het gerust 6 weken etteren en tot ophef die het project niet ten goede komt.
Verder moeten we de aankondiging van de uitbreiding met 1 lokaal in de Cereolfabriek (als voldongen feit) nog
communiceren. En het traject/versnelde proces om de openbare ruimte te veranderen in schoolplein.

Met vriendelijke groet,
2E

Utrechtse Vastgoed Organisatie
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Marketing- en Communicatienetwerk
Telefoon 030 286
E-mail

Mobiel 06 -

2E

2E

@utrecht.nl

2E

Internet www.utrecht.nl/onderwijshuisvesting
Aanwezig

Denk aan het milieu voordat u deze email print

_____________________________________________
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 13 juni 2018 13:12
Aan: Kassing, Ellen;
@maarbouwmanagement.nl;
van;
;
;
;
Onderwerp: RE: informatieavond uitbreiding schoollokalen in wijk West (voorbereiding)
2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

;

;

; Dam, Ge

2E

2E

2E

Hallo allemaal,
Ik zou nog even laten weten wat ongeveer de planning gaat worden voor de komende periode voor het project Schoollokalen in de Wijk
West.
Die is nu als volgt afgesproken:
 Maandag 18/6 Staf Onderwijs (Wijkraadadvies en locatieonderzoek).
 Vrijdag 22 juni: Rachel stopt als projectleider,

2E

(en Ge) nemen het over.

 Na instemming in de Staf wordt de concept beantwoording van het Wijkraadadvies aangeboden aan het College.
 Na vaststelling van deze beantwoording wordt deze aan de Wijkraad West gestuurd en openbaar gemaakt.

 De beantwoording zal ook mondeling worden toegelicht aan de Wijkraad en aan de leden van de Klankbordgroep en met
de Wijkraad.
Het voorstel is om deze beantwoording eerder openbaar te maken en pas later het concept locatie onderzoek. Het concept locatie onderzoek
gaat er immers van uit dat er een dislocatie gevonden moet worden in de subwijk Oog in Al. Het Wijkraadadvies stelt dat de benodigde
onderwijshuisvesting gezocht moet worden in andere subwijken van West, maar niet in Oog in Al. We willen beide discussies met de
wijkbewoners voeren, maar dan graag apart van elkaar. Dat maakt de gesprekken ons inziens transparanter voor alle partijen.
 Daarna wordt het concept locatieonderzoek vrijgegeven en gepubliceerd op de website www.utrecht.nl/scholeninooginal.
 Direct na de zomer organiseren we een informatiebijeenkomst voor de hele buurt (omwonenden van alle
voorkeurslocaties en andere belangstellenden) om de voorkeurslocaties voor te leggen.
 Iedereen kan suggesties, opmerkingen en/of zorgen kenbaar maken. Bij het definitieve locatieonderzoek wordt een lijst
met alle reacties gevoegd zodat uw College dit kan beoordelen en meewegen in haar besluitvorming.
 Ondertussen wordt er onderzoek gedaan naar de technische (en financiële) haalbaarheid van de voorkeurslocaties.
 Na de reactietermijn waarin de buurtbewoners hebben kunnen reageren op het concept locatie onderzoek, wordt een
voorstel voorgelegd aan uw college met het definitieve locatieonderzoek, inclusief de reacties van de omwonenden. Uw
college wordt dan gevraagd om te kiezen op welke locatie (of locaties) de benodigde extra schoollokalen gerealiseerd
kunnen worden.
 Daarna gaat UVO de uitvoering en realisatie voorbereiden.

Dus:
 De informatieavond van 3 juli gaat niet door.
Acties
wil jij Peter van
et
het vinden van tekeningen van de Parkvilla? Graag zo snel mogelijk.

 Als je reageert op het concept locatieonderzoek, dan graag voor morgen 12.00 uur.
 Ik maak voorstellen voor de beantwoording van alle mails. Het kan zijn dat ik een van jullie vraag om even mee te
lezen/denken.
/Ellen: Er zijn Raadsvragen gesteld en beantwoord vorige week. Kunnen jullie zorgen dat de vragen en antwoorden

zsm op de website komen te staan en worden gemaild (ter info) aan alle Klankbordgroepleden? (deze week)
2E

2E

2E

Groeten
Rachel
-----Oorspronkelijke afspraak----Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 7 juni 2018 15:30
Aan: Kassing, Ellen;
;
Dam, Ge van;
2E

2E

2E

2E

2E

@maarbouwmanagement.nl; Broekmeulen, Rachel;
;
;
;
2E

2E

2E

Onderwerp: informatieavond uitbreiding schoollokalen in wijk West (voorbereiding)
Tijd: dinsdag 12 juni 2018 12:00-13:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: 10e verdieping zuid bij rode tafels

Beste allen,
Begin juli (waarschijnlijk 3 juli) organiseren wij een informatieavond voor de omgeving.
Wij vinden het belangrijk om dit goed voor te bereiden, daarbij hebben wij ook jullie hulp nodig.
Het is onmogelijk om een geschikt moment te vinden, waarbij iedereen kan.
Daarom willen wij jullie vragen om de agenda’s voor dit overleg schoon te vegen.
Jullie vergaderreacties zie ik graag tegemoet.
Alvast bedankt!

;

2E

2E

;

2E

2E

Groet,
Ellen Kassing

@utrecht.nl>
"Broekmeulen, Rachel"
Wed, 13 Jun 2018 12:11:54 +0100
@utrecht.nl>;"
"
"Kassing, Ellen" <
@utrecht.nl>;"
@maarbouwmanagement.nl"
@maarbouwmanagement.nl>;
"<
@utrecht.nl>;"
"<
@utrecht.nl>;"Dam, Ge van"
@utrecht.nl>;"
"
@utrecht.nl>;
"
@utrecht.nl>;
"<
@utrecht.nl>;"
"
@utrecht.nl>;"
"
@utrecht.nl>;
"
@utrecht.nl>
Subject:
RE: informatieavond uitbreiding schoollokalen in wijk West (voorbereiding)
From:
Sent:
To:

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

Hallo allemaal,
Ik zou nog even laten weten wat ongeveer de planning gaat worden voor de komende periode voor het project Schoollokalen in de Wijk
West.
Die is nu als volgt afgesproken:
 Maandag 18/6 Staf Onderwijs (Wijkraadadvies en locatieonderzoek).
 Vrijdag 22 juni: Rachel stopt als projectleider,

2E

(en Ge) nemen het over.

 Na instemming in de Staf wordt de concept beantwoording van het Wijkraadadvies aangeboden aan het College.
 Na vaststelling van deze beantwoording wordt deze aan de Wijkraad West gestuurd en openbaar gemaakt.
 De beantwoording zal ook mondeling worden toegelicht aan de Wijkraad en aan de leden van de Klankbordgroep en met
de Wijkraad.
Het voorstel is om deze beantwoording eerder openbaar te maken en pas later het concept locatie onderzoek. Het concept locatie onderzoek
gaat er immers van uit dat er een dislocatie gevonden moet worden in de subwijk Oog in Al. Het Wijkraadadvies stelt dat de benodigde
onderwijshuisvesting gezocht moet worden in andere subwijken van West, maar niet in Oog in Al. We willen beide discussies met de
wijkbewoners voeren, maar dan graag apart van elkaar. Dat maakt de gesprekken ons inziens transparanter voor alle partijen.
 Daarna wordt het concept locatieonderzoek vrijgegeven en gepubliceerd op de website www.utrecht.nl/scholeninooginal.
 Direct na de zomer organiseren we een informatiebijeenkomst voor de hele buurt (omwonenden van alle
voorkeurslocaties en andere belangstellenden) om de voorkeurslocaties voor te leggen.
 Iedereen kan suggesties, opmerkingen en/of zorgen kenbaar maken. Bij het definitieve locatieonderzoek wordt een lijst
met alle reacties gevoegd zodat uw College dit kan beoordelen en meewegen in haar besluitvorming.
 Ondertussen wordt er onderzoek gedaan naar de technische (en financiële) haalbaarheid van de voorkeurslocaties.
 Na de reactietermijn waarin de buurtbewoners hebben kunnen reageren op het concept locatie onderzoek, wordt een
voorstel voorgelegd aan uw college met het definitieve locatieonderzoek, inclusief de reacties van de omwonenden. Uw
college wordt dan gevraagd om te kiezen op welke locatie (of locaties) de benodigde extra schoollokalen gerealiseerd
kunnen worden.
 Daarna gaat UVO de uitvoering en realisatie voorbereiden.

Dus:
 De informatieavond van 3 juli gaat niet door.
Acties


wil jij
helpen met het vinden van tekeningen van de Parkvilla? Graag zo snel mogelijk.
 Als je reageert op het concept locatieonderzoek, dan graag voor morgen 12.00 uur.
 Ik maak voorstellen voor de beantwoording van alle mails. Het kan zijn dat ik een van jullie vraag om even mee te
lezen/denken.

/Ellen: Er zijn Raadsvragen gesteld en beantwoord vorige week. Kunnen jullie zorgen dat de vragen en antwoorden
zsm op de website komen te staan en worden gemaild (ter info) aan alle Klankbordgroepleden? (deze week)
2E

2E

Groeten
Rachel

2E

2E

-----Oorspronkelijke afspraak----Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 7 juni 2018 15:30
Aan: Kassing, Ellen;
;
; Dam, Ge van;
;
2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

@maarbouwmanagement.nl; Broekmeulen, Rachel;
;
;
;
2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

Onderwerp: informatieavond uitbreiding schoollokalen in wijk West (voorbereiding)
Tijd: dinsdag 12 juni 2018 12:00-13:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: 10e verdieping zuid bij rode tafels

Beste allen,
Begin juli (waarschijnlijk 3 juli) organiseren wij een informatieavond voor de omgeving.
Wij vinden het belangrijk om dit goed voor te bereiden, daarbij hebben wij ook jullie hulp nodig.
Het is onmogelijk om een geschikt moment te vinden, waarbij iedereen kan.
Daarom willen wij jullie vragen om de agenda’s voor dit overleg schoon te vegen.
Jullie vergaderreacties zie ik graag tegemoet.
Alvast bedankt!
Groet,
Ellen Kassing

;

2E
2E

;

2E

2E

From:
Sent:
To:
Subject:

"
"<
@utrecht.nl>
Thu, 7 Jun 2018 11:31:37 +0200
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>;"Dam, Ge van" <
RE: Informatieavond SPOED
2E

2E

2E

2E

@utrecht.nl>

Ja, ik kan dinsdag avond 3 juli.

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 030E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 7 juni 2018 11:28
Aan: Dam, Ge van;
Onderwerp: Informatieavond SPOED
Urgentie: Hoog
2E

Hallo

2E

en Gé,

Willen jullie s.v.p. per omgaande laten weten of jullie 2 en/of 3 juli aanwezig kunnen zijn?
Wij moeten nl. van alles daarvoor in gang gaan zetten?
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

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

"
"
Fri, 22 Jun 2018 07:57:10 +0100
@utrecht.nl>
"Dam, Ge van"
Fw: inregelen luchtbehandeling Cereol Utrecht

From:
Sent:
To:
Subject:

2E

2E

2E

Dit lijkt enorm mee te vallen qua omvang werkzaamheden.
Groet

2E

Verzonden vanaf Samsung Mobile.

-------- Oorspronkelijk bericht -------Van:
Datum:22-06-2018 08:38 (GMT+01:00)
Aan:
"
Onderwerp: Fwd: inregelen luchtbehandeling Cereol Utrecht
2E

2E

2E

2E

Dag
hierbij mail Boei betreffende inregelen installatie.
Als je meer vragen hebt, kan je Boei contacten.
Groeten,
2E

2E

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Mobiel nummer:

2E

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
We zijn op zoek naar nieuwe mensen ter versterking van ons team. Weet u iemand die bij ons zou kunnen passen dan graag een mail
naar info@maarbouwmanagement.nl.

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

P

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

---------- Doorgestuurd bericht ---------@boei.nl>
Van: <
Datum: 21 juni 2018 om 15:00
Onderwerp: inregelen luchtbehandeling Cereol Utrecht
Aan: "info@regulair.nl" <info@regulair.nl>
Cc:
@boei.nl>,
<
2E

2E

2E

2E

Geachte heer,

2E

2E

2E

2E

2E

@maarbouwmanagement.nl>

Eerder heeft u in overleg met de heer
Cereol in Utrecht.

2E

metingen verricht aan de luchtbehandeling van één van de vleugels van

Hierbij verzoeken wij u de luchtbehandeling in de school in te regelen zodat er in de grote ruimte op de verdieping 360
m3/h beschikbaar komt.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden gelieve contact op te nemen met
Dominicusschool,
Locatie Cereolfabriek, E. Meijsterlaan 1D, Utrecht , M:

2E

2E

2E

2E

- Aanwezig di t/m vrij

De werkzaamheden kunnen in regie worden uitgevoerd, doch zullen niet meer bedragen dan EUR

Groeten,

2E

2E

Beheer Onderhoud en Verhuur

2E

BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed

Postbus 2641
3800 GD Amersfoort
M
T
2E

2E

2E

2E

@boei.nl

www.BOEi.nl

St.

2E

2E

- (excl btw).

Projecten van BOEi worden mede mogelijk gemaakt door de

Alle afspraken, opdrachten, overeenkomsten en andere verplichtingen zijn onder het voorbehoud van goedkeuring
door de directie van BOEi. De inhoud van dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om gelezen te
worden door de geadresseerde. Wij verzoeken u derhalve dit email bericht direct aan de geadresseerde te
overhandigen. Indien dit email bericht per vergissing door u is ontvangen verzoeken wij u direct (telefonisch
) contact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht
is strikt verboden.
2E

2E

From:
Sent:
To:
Subject:

Wed, 11 Apr 2018 09:45:54 +0200
"Kassing, Ellen"
Re: klankbordgroep locatieonderzoek

Ik heb aangegeven dat ik bij de andere afspraak om 2130 aanschuif.
Wat is de lokatie van de klankbordgroep bijeenkomst?
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 11 apr. 2018 om 09:19 heeft Kassing, Ellen

het volgende geschreven:

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

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: woensdag 4 april 2018 14:32
Aan: Kassing, Ellen
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: klankbordgroep locatieonderzoek
Beste heer, mevrouw,
De eerstvolgende bijeenkomst van de klankbordgroep locatieonderzoek vindt plaats op donderdag
19 april om 19.30 uur. De agenda en stukken ontvangt u uiterlijk 12 april.

Dank voor uw reacties op de vraag over deelname van de Beheergroep Cereol. Een aantal van jullie
heeft ons laten weten dat de Klankbordgroep nu al voor een groot deel bestaat uit
bewoners/vertegenwoordigers van het Cereolterrein, en we willen deze al bestaande disbalans niet
verder laten toenemen.
We hebben met de beheergroep afgesproken dat we ze op een andere manier op de hoogte zullen
houden.
Zoals in het wijkbericht van december 2017 en tijdens bewonersavond op 14 december is
gecommuniceerd is het locatie onderzoek helemaal gericht op het vinden van een of meerdere
dislocaties/dependances ten behoeve van de benodigde schoollokalen in de Wijk West. U heeft zich
aangemeld voor de Klankbordgroep Locatieonderzoek. Deze groep dient als klankbordgroep voor het
vinden van een geschikte plek voor een dependance/dislocatie.
In de bijeenkomst van de klankbordgroep op 12 maart is de vraag gesteld aan de schoolbesturen of
zij (met de hoofdlocatie) willen verhuizen naar buiten de subwijk Oog in Al.
Deze vraag valt buiten de scope van dit locatieonderzoek en zullen wij ook niet verder bespreken in
de klankbordgroep locatieonderzoek. Het is aan (school)besturen en politiek om hier een standpunt
in te vormen. Wij raden u aan om deze discussie voort te zetten via de Wijkraad, of tijdens een
Wijkspreekuur de wethouder hierop aan te spreken. Tijdens de bijeenkomsten van de
klankbordgroep locatieonderzoek richten we ons op de locaties.
Ter informatie:
Een dislocatie moet voldoen aan de regels uit de Verordening. Daar horen ook de regels bij over de
maximale verwijsafstand. Dit is maximaal 1000 meter van de hoofdlocatie voor een eerste dislocatie,
en 300 meter voor een tweede dislocatie.
(Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Utrecht, 26-2-2015).
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen en Ellen Kassing

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Dam, Ge van"
Tue, 3 Apr 2018 15:54:24 +0200
"Kassing, Ellen"
"Broekmeulen, Rachel"
RE: Graag reactie voor morgen 10.00 uur

Hoi Ellen,
Ik heb een kop geschreven op het locatieonderzoek, dat volgens mij juist het kader waarbinnen we zoeken
aangeeft. En we kunnen aangeven dat de klankbordgroep voor het zoeken naar locaties bedoeld is. Dat moet
naar mijn idee voldoende zijn.
In de onderstaande tekst staan een aantal punten die ik moeilijk vind:
1. Er wordt de media bijgehaald, volgens mij roept dat ruis op.
2. Er wordt ingegaan op de wijze waarop dislocaties worden beoordeeld (dat staat ook in mijn ‘kop’, maar
dan anders namelijk dat
en
BRINnummer zijn., en dat de wens van het
schoolbestuur om te splitsen niet ingewilligd is door Ministerie)
Mijn tip: kijk in hoeverre mijn koptekst kan werken als kaderstelling op het locatieonderzoek. Vervolgens nog
kijken hoe we de klankbordgroep beter op route krijgen voor wat betreft hun aandeel.
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: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 3 april 2018 15:43
Aan: Dam, Ge van;
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Graag reactie voor morgen 10.00 uur
Hallo Gé en
Wij merken dat de bewoners uit de klankbordgroep moeite hebben om met het locatieonderzoek zelf bezig te
zijn. De aandacht gaat op dit moment vooral uit naar andere zaken zoals de prognoses en een school buiten Oog
in Al. Wij hebben behoefte om het doel van de klankbordgroep locatieonderzoek nog eens goed onder de
aandacht te brengen. Zie onderstaand een tekstvoorstel. Hebben jullie nog aanvullingen en/of wijzigingen?

Dit stukje tekst komt in een mail waarbij ook de volgende datum van de klankbordgroep bekend wordt gemaakt.
Lukt het jullie om hier uiterlijk morgenochtend 10.00 uur hierop te reageren?
Het locatie onderzoek is gericht op het vinden van een of meerdere dislocaties/dependances ten behoeve van de benodigde schoollokalen
in de Wijk West. Zo is dat ook gecommuniceerd in het Wijkbericht uit december 2017, en tijdens de bewonersavond op 14 december. U
heeft zich aangemeld voor de
. Deze groep dient als klankbordgroep voor het vinden van een geschikte
plek voor een dependance. Daarbij is er op 14 december 2017 ook een tijdspad gecommuniceerd. In ieder geval voor de zomer moet er
bekend zijn welke locatie(s) geschikt kunnen zijn.
Tijdens de klankbordgroep op 12 maart is de vraag aan de schooldirecteuren gesteld of zij (met de hoofdlocatie) willen verhuizen naar
buiten de subwijk Oog in Al. Ook wordt dezelfde vraag gesteld via de Wijkraad aan de wethouder en wordt er in de pers (de Telegraaf)
aandacht aan besteed. Deze vraag valt echter buiten de scope van dit locatieonderzoek. En daarmee ook buiten de onderwerpen die
besproken worden in de Klankbordgroep. Het is aan besturen en politiek om hier een standpunt in te vormen. Ik raad u aan om via de
Wijkraad uw mening hierover kenbaar te maken.
Een dislocatie moet voldoen aan de regels uit de Verordening. Daar horen ook de regels bij over de maximale verwijsafstand. Dit is maximaal
1000 meter van de hoofdlocatie voor een eerste dislocatie, en 300 meter voor een tweede dislocatie. (Verordening Voorzieningen
Huisvesting Onderwijs Gemeente Utrecht, 26-2-2015). Daarbij is er een voorkeur voor de subwijk Oog in Al / Welgelegen/Halve Maan,
(mede) omdat er nu geen vraag vanuit de scholen is om te verhuizen.
Voor de
gaan we er in het kader van het locatie onderzoek van uit dat de
i en
allebei
een apart “BRIN nummer” gaan krijgen. De aanvraag hiervoor is in behandeling bij het ministerie. Bij twee BRIN nummers worden de
en de
beiden gezien als een hoofdlocatie. De 5 extra lokalen van de
moeten in dat
geval binnen 1000 meter worden gevonden vanaf het Beethovenplein.

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

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

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

Fri, 6 Apr 2018 16:14:49 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
RE: locatie onderzoek Schoollokalen Oog in Al
LOCATIE ONDERZOEK versie 27 maart Rachel_aanvullingen .docx

Beste Rachel,
Ik heb het onderdeel verkeer en bereikbaarheid voor de onderstaande 7 locaties ingevuld. Zie de bijlage.
Verkeerskundig niet heel spannend. Dwz qua locaties is er verkeerskundig niet veel aan de hand en/of duidelijk
voor-of nadeel bij één van de locaties tov de anderen.
Succes met het compleet krijgen van het geheel. Mocht je nog aanvullende vragen hebben weet je mij te
vinden.
Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 030 -

/ 06

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 28 maart 2018 15:13
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: locatie onderzoek Schoollokalen Oog in Al
Hallo

,

Bij deze stuur ik je, zoals vanochtend besproken, de nieuwste versie van het locatie onderzoek en de criterialijst
voor de schoollokalen in Oog in Al. Het locatieonderzoek is een beetje ongestructureerd nog, maar dat komt
omdat er een aantal mensen tegelijk aan werken. Maar, vul “gewoon” wat je weet over verkeer en
bereikbaarheid in bij dat vakje in de tabel ens tuur het aan me terug, dan maak ik er volgende week weer een
geheel van.
Het gaat vooral om de volgende locaties:

-

Bijbouwen bij de

-

Bijbouwen bij de

-

Nieuwbouw op parkeerterrein

-

Directievilla
Parkvilla,

Bijbouwen bij de

Succes! En als je vragen hebt, hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
senior projectmanager
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

"<
@utrecht.nl>
"
Tue, 5 Jun 2018 15:28:11 +0200
@utrecht.nl>
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
RE: Actie nodig: meelezen locatieonderzoek DEEL DRIE (laatste deel)
docx
20180530 De voorkeurslocaties_op

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

2E

2E

2E

2E

2E

Hoi Rachel en Ellen,

Hier mijn opmerkingen. Helaas nog best wel wat punten, met name over de Dominicuskerk omdat ik betwijfel of
we deze met de huidige informatie als voorkeurslocatie kunnen aanwijzen.
Ik hoor graag als er iets te melden is!

Groet,
2E

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Advi

e Ontwikkeling

Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Ruimte, Kwaliteit en Duurzaamheid
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521AZ Utrecht
Telefoon 06 2E
E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 30 mei 2018 17:45
;
;
;
Aan: Kassing, Ellen;
CC: Dam, Ge van;
';
Onderwerp: RE: Actie nodig: meelezen locatieonderzoek DEEL DRIE (laatste deel)
2E

2E

2E

2E

2E

;

2E

;

2E

2E

Hallo allemaal,

He he, daar is dan het laatste stukje: de voorkeurslocaties. Bedankt weer voor het meelezen!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
senior projectmanager
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
/ 06 2E
Telefoon 030-286 2E
@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: maandag 28 mei 2018 17:08
Aan: Kassing, Ellen;
;
;
;
CC: Dam, Ge van;
Onderwerp: Actie nodig: meelezen locatieonderzoek inleiding
2E

2E

2E

2E

;

2E

;

2E

;

2E

2E

Hallo projectgroepleden,

Op basis van vragen en opmerkingen vanuit de klankbordgroep en vanuit jullie, ben ik bezig om het locatie
onderzoek voor de klaslokalen in de wijk West aan te passen. Donderdag 31 mei moet de nieuwe versie weer
worden aangeleverd aan de klankbordgroep, en op 12 juni gaat het onderzoek dan naar de wethouder Onderwijs
met het verzoek om het vrij te geven voor inspraak.
Een drukke week dus.

Mijn vraag aan jullie is: willen jullie svp meelezen met de bijgevoegde inleiding van het locatieonderzoek en je
opmerkingen en aanvullingen uiterlijk donderdagochtend 31 mei voor 9.00 uur aan mij aanleveren.
De aangepaste locatielijst stuur ik jullie woensdagmiddag, met het verzoek om daar donderdag voor 14.00 uur
naar te kijken (sorry voor deze vreselijke deadlines, ik zit er ook nogal mee…)

Als je vragen hierover hebt, hoor ik het graag.

En alvast dank!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
senior projectmanager

Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
/ 06 2E
Telefoon 030-286 2E
@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 28 mei 2018 15:59
Aan:
;
;
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: FW: toelichting proces locatieonderzoek
2E

2E

2E

;

Beste collega’s,

Onderstaand bericht ter informatie voor jullie.

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 2E
E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: vrijdag 25 mei 2018 19:26
Aan: Kassing, Ellen
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: toelichting proces locatieonderzoek

Beste leden van de Klankbordgroep Locatieonderzoek,

2E

;

2E

;

2E

Naar aanleiding van onze vorige mail waarbij we de bijeenkomst van 29 mei annuleren, hebben we van een aantal van
sturen wij bij deze mee, de andere leden geven tot nu toe geen
jullie wat vragen gekregen. De mail van
toestemming om hun mails te delen met andere leden.
2E

Wij denken dat er enige onduidelijkheid is ontstaan, en dat spijt ons. Bij deze zullen wij proberen om een toelichting te
geven.

1. In de vorige bijeenkomst is er consensus bereikt over de voorkeurslocaties.
De vertegenwoordigers van de scholen, de gemeente, ouders en bewoners waren het eens over het idee om voor de
Dominicus te kiezen voor 2 lokalen bijbouwen op de Handelstraat en 1 lokaal toe te voegen op de eerste verdieping
Cereol.
En over het idee om voor de Johan de Wittschool in eerste instantie te kiezen voor de Parkvilla en in tweede instantie
voor nieuwbouw aan de Ravellaan.
Ook is er uitgesproken dat iedereen nog liever huisvesting wil in de Dominicuskerk, en dat we dat ook nader moeten
onderzoeken.
Nb: Wellicht ten overvloede (hier waren vragen over) de Directievilla komt in deze shortlist niet voor.

2. De projectgroep heeft de opdracht gekregen om deze voorkeurslocaties nader te onderzoeken.
Bijvoorbeeld door te onderhandelen met het bisdom over de Dominicuskerk. Door verbouwingsplannen voor de
Parkvilla te bespreken met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, etcetera. We hadden het beeld dat dit in een korte
tijd zou kunnen leiden tot meer zekerheid over de haalbaarheid van de voorkeurslocaties, maar dat is niet het geval.
Bijvoorbeeld: we zijn in overleg met het bisdom, maar zij hebben tijd nodig om te bepalen of ze de kerk in zijn geheel
of alleen in delen willen verkopen, en het kost veel tijd om overeenstemming te bereiken over hoe we het gebouw
moet taxeren.
Een ander voorbeeld: we hebben een schetsplan gemaakt voor het bijbouwen van 2 lokalen bij de Dominicusschool
(hoofdlocatie) maar dat kunnen we pas verder uitwerken in overleg met de direct omwonenden.

3. Dit heeft geleid tot het voorstel in de vorige mail, namelijk:

- We passen het locatieonderzoek aan met de opmerkingen die we hebben gekregen (dus opmerkingen uit de
vorige vergadering van de Klankbordgroep
en de opmerkingen van
De Directievilla staat daar dus
2E

). Het voorstel voor de voorkeurslocaties verandert daarmee niet, dat blijft hetzelfde.

niet bij.
- Dat CONCEPT locatieonderzoek sturen we aan jullie rond met het verzoek om mee te lezen en opmerkingen door
te geven, net zoals we dat de vorige keren hebben gedaan. Aangezien de basis niet verandert (de
voorkeurslocaties) vonden we het niet nodig om hiervoor bij elkaar te komen.

- Op basis van jullie reacties passen wij het concept wederom aan.
- Die aangepaste versie sturen we naar de wethouder, met de vraag of we deze voorkeurslocaties mogen bespreken
met de buurt. Dat is dus nog geen besluit waar de extra klaslokalen moeten komen. Maar alleen een vraag of
we met alle inwoners van Oog in Al, niet alleen de leden van de Klankbordgroep, mogen overleggen over de
voorkeuren.
- Het concept locatieonderzoek wordt daarna gedeeld op de website. Iedereen die daar belangstelling voor heeft,
dus ook niet-leden van de klankbordgroep kan het dan lezen en er op reageren. Dan is het nog steeds niet
definitief.
- Daarna organiseren we een informatiebijeenkomst voor de hele buurt om de voorkeurslocaties voor te leggen.
- Het locatieonderzoek wordt pas definitief als de hele buurt er op heeft kunnen reageren en deze opmerkingen zijn
verwerkt. Bij deze versie wordt een lijst met alle openbare reacties gevoegd.

Natuurlijk staat het leden van de Klankbordgroep vrij om individueel of met een groep een advies te sturen aan de
wethouder.

Wat betreft het verslag van 19 april.
De opmerkingen van leden van de Klankbordgroep over teksten in het locatieonderzoek worden (grotendeels)
overgenomen in het volgende concept van het locatieonderzoek. De opmerkingen van
die niet worden
hierover
overgenomen, worden in een apart te maken document expliciet benoemd. De mail van
hebben wij alvast bijgevoegd. Van de anderen hebben we geen toestemming om de mails openbaar te maken,
dus ook niet de gemaakte opmerkingen.
2E

2E

Als er nog opmerkingen en/of wijzingen zijn op het verslag, willen jullie dat dan s.v.p. als tekstvoorstel aan ons
mailen voor 3 juni?

Mocht één van jullie naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan horen wij dit graag. Indien gewenst
kunnen we ook een afspraak plannen om e.e.a. nog mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Rachel Broekmeulen en Ellen Kassing

From:
Sent:
To:
Subject:

"
van" <
@utrecht.nl>
Thu, 17 May 2018 17:17:03 +0200
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
RE: namen op website
2E

2E

2E

Ok, ik hoop niet dat ik je heb afgeschikt. Een akkoord op een mail is ook al vastlegging.
Mocht ik toch nog kunnen helpen hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
2E

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Telefoon 030 - 286

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 17 mei 2018 13:49
Aan:
van
Onderwerp: RE: namen op website
2E

Hallo

2E

Bedankt voor je snelle reactie!
Wij hebben besloten om van dit idee af te zien. Wij vinden het toch te ingewikkeld om dit goed te regelen.
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

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 16:51
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Reactie Rachel afwachten RE: namen op website
2E

Hoi Ellen,
Heb je iets meer informatie voor mij? Om wat voor project gaat het? In dit soort gevallen zou ik iedereen wel
afzonderlijk toestemming laten geven en dit ook vastleggen.
Eventueel kunnen we iets inplannen om dit te bespreken.

Met vriendelijke groet,
2E

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Telefoon 030 - 286

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 11:59
Aan:
Onderwerp: FW: namen op website
2E

Hallo

2E

Kan jij mij helpen met onderstaande vraag?
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

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Website
Verzonden: maandag 14 mei 2018 16:01
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: namen op website
Hallo Ellen,
Dit kan je denk ik het beste navragen bij je DISO. Wij als webredactie wijzen erop als we iets zien waarvan we
denken dat het in strijd is met de AVG, maar wij zijn zelf geen experts op dit gebied.
Lees ook de informatie over de AVG op intranet. Hier staat onder andere: “Vanaf 25 mei 2018 mogen we geen
persoonlijke gegevens van mensen gebruiken zonder een goede reden of hun uitdrukkelijke toestemming.”
Met vriendelijke groet,
2E

Gemeente Utrecht
Publiekszaken

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030 - 286
E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 14 mei 2018 15:42
Aan: Website
Onderwerp: namen op website
Beste collega,
Met de klankbordgroep voor een project hebben wij afgesproken dat de namen op de website van de gemeente
Utrecht komen. Dit is vastgelegd in een verslag.
Mogen wij i.v.m. de privacy dit nog op de website plaatsen?
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

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

@utrecht.nl>
"Broekmeulen, Rachel"
Thu, 17 May 2018 12:24:05 +0200
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
RE: namen op website

From:
Sent:
To:
Subject:

2E

2E

Eens. Niet doen.

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

2E

/ 06

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 17 mei 2018 9:37
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: FW: namen op website
Hoi Rachel,
Zie onderstaand bericht. Mijn eerste reactie is: laten we het niet doen.
Wat vind jij?
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

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 16:51
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: namen op website
2E

Hoi Ellen,
Heb je iets meer informatie voor mij? Om wat voor project gaat het? In dit soort gevallen zou ik iedereen wel
afzonderlijk toestemming laten geven en dit ook vastleggen.
Eventueel kunnen we iets inplannen om dit te bespreken.

Met vriendelijke groet,
2E

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Telefoon 030 - 286

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 11:59
Aan:
Onderwerp: FW: namen op website
2E

Hallo

2E

,

Kan jij mij helpen met onderstaande vraag?

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

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Website
Verzonden: maandag 14 mei 2018 16:01
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: namen op website
Hallo Ellen,
Dit kan je denk ik het beste navragen bij je DISO. Wij als webredactie wijzen erop als we iets zien waarvan we
denken dat het in strijd is met de AVG, maar wij zijn zelf geen experts op dit gebied.
Lees ook de informatie over de AVG op intranet. Hier staat onder andere: “Vanaf 25 mei 2018 mogen we geen
persoonlijke gegevens van mensen gebruiken zonder een goede reden of hun uitdrukkelijke toestemming.”
Met vriendelijke groet,
2E

Gemeente Utrecht
Publiekszaken

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Telefoon 030 - 286

2E

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: maandag 14 mei 2018 15:42
Aan: Website
Onderwerp: namen op website
Beste collega,
Met de klankbordgroep voor een project hebben wij afgesproken dat de namen op de website van de gemeente
Utrecht komen. Dit is vastgelegd in een verslag.
Mogen wij i.v.m. de privacy dit nog op de website plaatsen?
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

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Notitie aanpak verhuur Huis Oog in Al
1. Achtergrond
De bibliotheek die gevestigd was in het huis Oog in Al is per september 2014
verhuisd naar het Cereol-complex (Meijster’s Buiten). Vanuit de bewoners
betrokken bij het Park Oog in Al is geadviseerd – als onderdeel van een integraal
advies over het Park Oog in Al – een maatschappelijke functie voor het huis te
behouden, met (deels) openstelling voor het publiek. Dit advies is op 28 februari
aangeboden aan wethouder De Rijk. De Commissie Stad en Ruimte is per brief
van 17 juli 2014 (kenmerk 14.056303) door wethouder Geldof geïnformeerd
over het advies. In de brief is o.a. aangegeven: ‘Samen kijken we naar een
mogelijk behoud van een publieke functie van het Huis Oog in Al….’
UVO heeft het pand voor de periode tot en met eind maart 2015 in bruikleen
gegeven. Deze overbrugging wordt gebruikt om tot een definitieve invulling te
komen. De afgelopen maanden zijn er twee initiatieven vanuit de wijk ontstaan
die interesse hebben in de huur van het huis. Daarnaast is er vanuit de
commerciële hoek interesse getoond in huur van het pand.
Het college heeft met genoegen geconstateerd dat er meerdere initiatieven zijn
voor de invulling van het Huis Oog in Al. Dit college geeft “ruimte aan initiatieven
uit de stad en vertrouwen aan partijen die initiatieven nemen. De relatie tussen
bewoners, ondernemers, organisatie en de gemeente wordt gekenmerkt door
een open houding.” (uit het coalitieakkoord) Dit betekent ook dat we heldere
keuzes moeten maken wanneer er zich meerdere initiatieven aandienen, dat we
dat op tijd moeten doen én in een open dialoog. Daarom vinden we het
belangrijk dat we voor de invulling van het Huis Oog in Al een zorgvuldige keuze
maken, gebaseerd op een helder afwegingskader en proces van afweging en dat
we dat doen in een open dialoog met alle initiatiefnemers.
Deze notitie beschrijft die afwegingscriteria en de procedure om op een
transparante wijze tot een besluit te komen over de verhuur van het pand.
Tevens gaan we in op de communicatie en participatie rond het verhuurproces
en de kosten van de procedure.
2. Afwegingscriteria
De afwegingscriteria zijn gebaseerd op het gemeentelijk financieel, ruimtelijk,
erfgoed- , vastgoed- en welzijnsbeleid, het bewonersadvies van de werkgroep
Park Oog in Al en het coalitieakkoord 2014-2018.
2.1 Financiële haalbaarheid
Criterium
Het initiatief moet financieel onderbouwd en haalbaar zijn. Haalbaarheid wil
zeggen dat het initiatief de marktconforme huurprijs op een geloofwaardige
manier moet kunnen opbrengen en dat er een contract voor 5 jaar met één
hoofdhuurder wordt aangegaan zonder dat het financiële risico bij de gemeente
gelegd wordt.
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Onderbouwing
De gemeente geeft geen reguliere subsidie of financiële bijdrage aan het beheer,
onderhoud, exploitatie, investeringen of aanpassingen van het gebouw. Het Huis
Oog in Al is geen welzijnsvoorziening waarvoor een verdeling over het
gemeentelijk grondgebied bestaat en specifieke financiële afspraken bestaan
(Beleid Vernieuwend Welzijn).
De huurprijs van het Huis Oog in Al varieert voor een maatschappelijke
er vierkante meter, afhankelijk van de ruimte en
bestemming van
de soort activiteit die er gaat plaatsvinden. Denk hierbij aan buurthuisachtige
activiteiten. In geval van verhuring voor commercieel gebruik (zoals
kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, tandartspraktijk, fysiotherapie e.d..),
liggen de marktconforme prijzen hoger dan voornoemde bedragen. De totale
marktconforme huurprijs zal worden berekend over het totaal aantal meters
verhuurbaar vloeroppervlak (VVO), welke op korte termijn bekend zal zijn.
Eventuele incentives, zoals huurkorting, is bij een 5-jarig huurcontract voor een
beperkt aantal maanden mogelijk.
2E

Bij de beoordeling wordt gelet op:
- een realistisch beeld van inkomsten versus kosten
- de aanpak bij het oplossen van eventuele financiële tegenvallers
- de solvabiliteit van de huurder
Voor (gedeeltelijke) financiering van activiteiten zou eventueel per onderwerp of
activiteit subsidie aangevraagd kunnen worden bij de gemeente of fondsen. In
het geval van subsidies dient aangegeven te worden hoe zeker en hoe structureel
de toekenning van de subsidie is.
De gemeente neemt geen enkel financieel risico op zich. De huurder zelf zal
aannemelijk moeten maken dat eventuele financiële risico’s niet bij de gemeente
terecht komen in geval van tegenvallende opbrengsten in de exploitatie.
2.2 Relatie Huis Oog in Al en park
Criterium
Invulling van het huis moet de (gedeeltelijke) publieke toegankelijkheid
waarborgen. Los van welk type huurder zal gebruik van het pand in
overeenstemming moeten zijn met de monumentenstatus zonder structurele
aanpassingen aan en rond het huis of in het park. De historische relatie van ‘een
huis in het park’ blijft behouden (of wordt versterkt).
Onderbouwing
Het huis van het voormalige Landgoed Oog in Al vormt een integraal onderdeel
van het park Oog in Al. In 1918 is het landgoed door de gemeente aangekocht als
‘een gemeenschappelijk bezit’ om te dienen als een park voor de nieuw aan te
leggen wijk Oog in Al. Het voormalig landhuis zou, zo werd toen al gedacht, een
publieke functie hebben: op de begane grond zou een theehuis geëxploiteerd
kunnen worden; de bovenverdieping zou een leeszaal kunnen worden. Sinds het
huis gemeentelijk bezit en de buitenruimte een openbaar park is (bijna 100 jaar),
heeft het altijd een publieke functie behouden. Het huis is rijksmonument. Voor
het park is de aanvraag van gemeentelijke monumentenstatus in voorbereiding.
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2.3 Relatie Huis Oog in Al en wijk
Criterium
Invulling van het huis en activiteiten moet aansluiten bij de wensen en behoeften
van de wijk, (deels) toegankelijk zijn voor wijkbewoners en aanvullend zijn op
bestaande publieke voorzieningen.
Onderbouwing
De invulling van de publieke functie kan op verschillende wijzen vorm gegeven
worden. Van belang is dat het huis een betekenis voor de wijkbewoners en de
parkbezoekers heeft en toegankelijk blijft. Daarnaast moet het een initiatief zijn
dat gedragen wordt door de wijk en niet concurrerend met bestaande
voorzieningen (m.n. Cereol-complex). De relatie en de betekenis van een
invulling voor de wijk, en daarmee samenhangend draagvlak in de wijk is
daarom één van de toetsingscriteria van de initiatieven. Het is aan de
initiatiefnemers zelf om deze relatie duidelijk te maken.
2.4 Bestemmingsplan
Criterium
Het initiatief moet binnen het bestaande bestemmingsplan passen, dan wel een
beperkte aanpassing vragen. Eventuele kosten voor aanpassing van het
bestemmingsplan moeten gedragen worden door de initiatiefnemer en
onderdeel uitmaken van het financieel plan.
Onderbouwing
Het huidige bestemmingsplan staat een maatschappelijke invulling van het huis
toe met evt. ondersteunende horeca. Commerciële horeca en kantoor zijn (nu)
niet toegestaan. Eventuele aanpassing van het bestaande bestemmingsplan is
beperkt mogelijk en voor de rekening van de initiatiefnemer.
2.5 Aanvullende specifieke eisen
a) auto’s en parkeren
Het initiatief mag geen auto aanzuigende werking hebben. Parkeergelegenheid in
het park is nu beperkt aanwezig en zal in de toekomst verder beperkt worden.
b) toiletvoorziening
Het wijkinitiatief moet een toiletvoorziening voor parkbezoekers garanderen.
3. Procedure en planning
Stap 1: voorbereiding (week 43-44)
Vaststelling afwegingscriteria en procedure in staf wijkwethouder Lot van
Hooijdonk en staf Paulus Jansen (vastgoed).
Stap 2: openbare uitvraag (week 45-48)
Op basis van huidige notitie wordt openbare uitvraag gedaan. De uitvraag geldt
zowel voor de wijkinitiatieven als de commercieel geïnteresseerden. Naast een
officiële publicatie van de uitvraag worden de bij ons bekende initiatieven en
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geïnteresseerde partijen direct op de hoogte gesteld.
Stap 3: beoordeling van aanbiedingen (week 49-50)
Voor de beoordeling wordt een beoordelingscommissie aangesteld (zie onder).
De beoordeling vindt in twee stappen plaats. Ten eerste worden de aanbiedingen
gescreend op een financiële haalbaarheid en houdbaarheid. De aanbiedingen die
deze toets doorstaan worden vervolgens beoordeeld op de overige criteria.
Stap 4: bekendmaking van uitslag van beoordelingen (week 51)
De beoordelingscommissie communiceert, na overleg met en akkoord van de
betrokken wethouders, de uitslag naar de partijen die een aanbieding gedaan
hebben.
Stap 5: definitieve gunning (week 4-5)
Tot slot vindt de definitieve gunning plaats en wordt een huurovereenkomst
opgemaakt. De huurovereenkomst kan ingaan per 1 april 2015.
Stap 6: terugkoppeling (week 6-8)
Na definitieve gunning wordt de wijk ingelicht over de invulling van het Huis Oog
in Al.
4. Organisatie, Communicatie en Participatie
Organisatie
De procedure voor verhuur van het Huis Oog in Al wordt begeleid door een
externe procesbegeleider en interne beoordelingscommissie bestaande uit
vertegenwoordigers van:
- UVO
- REO
- Wijken
- Erfgoed
Communicatie en participatie
Een open dialoog met alle initiatiefnemers is van belang. Het is belangrijk dat
het voor alle initiatiefnemers duidelijk is welke stappen genomen worden om tot
een goede, waardevolle invulling van het landhuis te komen.
Daarnaast is gezien de grote betrokkenheid van wijkbewoners bij de initiatieven
een zorgvuldige communicatie naar wijkbewoners toe een vereiste. De relatie en
de betekenis van een invulling voor de wijk, en daarmee samenhangend
draagvlak in de wijk is ook daarom één van de toetsingscriteria van de
initiatieven.
Tijdens het aanbestedingsproces wordt aan wijkbewoners kenbaar gemaakt
welke stappen genomen worden. Dit vindt plaats via de bekende
communicatiekanalen.
5. Kosten
De kosten van dit traject bedragen de inhuur van een procesbegeleider en de
communicatiekosten. Deze worden geschat op
excl. 21% BTW
2E
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6. Risico
Dit traject kent het risico dat het traject van verhuur niet transparant is voor alle
wijkbewoners of initiatiefnemers en onvolledige informatie wordt gegeven over
het traject van verhuur. Gebrek aan transparantie of onvolledige informatie kan
leiden tot een negatieve publieke opinie. Om dit te voorkomen zal de gemeente
een open dialoog met de initiatiefnemers aangaan en de wijkbewoners
informeren over het aanbestedingsproces. Tevens zal van initiatiefnemers
verlangd worden ook dit streven naar helderheid en volledigheid in hun
communicatie te betrachten, en correcte informatie naar buiten te brengen dan
wel onjuiste informatie te corrigeren.
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@utrecht.nl>
"
Mon, 18 Jun 2018 08:01:05 +0100
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen" <
RE: Offerte Cereol

From:
Sent:
To:
Subject:

2E

2E

2E

2E

Beste Ellen,
Sorry voor mijn late reactie, maat we kunnen inmiddels onze uren boeken.

Met vriendelijke groet,
Projectleider
2E

2E

2E

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven
Stadsingenieurs
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Telefoon 2E
E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag tot en met donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 17 mei 2018 11:46
Aan:
Onderwerp: FW: Offerte Cereol
2E

Beste

2E

2E

Ik begreep dat jij de werkzaamheden van het project Cereol van

2E

Weet jij of jullie inmiddels de uren n.a.v. de offerte hebben ontvangen?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Projectmanagementbureau
Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Telefoon 2E
E-mail 2E
@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 15 mei 2018 10:52
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: FW: Offerte Cereol
Zoals afgesproken.

hebt overgenomen.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
senior projectmanager
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Telefoon 2E
@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: maandag 26 februari 2018 8:17
Aan:
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: FW: Offerte Cereol
2E

2E

2E

Beste

2E

2E

Rachel gaf aan dat de offerte voor locatieonderzoek schoolplein Cereol aan jou gericht moet worden, dus bij
deze. Hij is ook nog via de officiële routing onderweg (dus met alle handtekeningen ed), maar kan jij vast een
wbs-element aanmaken met hierop het de uren? Dan kunnen wij vast aan de slag.
Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Senior Projectleider
Gemeente Utrecht
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ, Utrecht
Telefoon 2E
@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig ma, di, wo, do

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: woensdag 21 februari 2018 11:36
Aan: Broekmeulen, Rachel
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Offerte Cereol
2E

2E

Hoi Rachel,
Ik heb het mailtje in ons format voor offerte gegoten, zie bijlage. Hij zal met een officiële offertebrief vanuit SI
(met alle handtekeningen) naar jullie komen. Kan je ondertussen wel vast zorgen voor een wbs-element met
beschikbaar budget? Dan kunnen we vast aan de slag!
Groetjes
2E

2E

Senior Projectleider
Gemeente Utrecht
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ, Utrecht
Telefoon 2E
@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig ma, di, wo, do

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 20 februari 2018 14:02
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Offerte Cereol
2E

Hallo

2E

2E

Het UVO is als opdrachtgever ietsjes anders dan Ruimte. Ze willen graag een officiële offerte van IBU ontvangen,
en pas na goedkeuring daarvan wordt een WBS element toegekend. De koninklijke weg, zeg maar.
Zou jij daarom kunnen zorgen voor een officiële offerte? En deze moet dan worden gericht aan
UVO.

2E

2E

van

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
senior projectmanager
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Telefoon 2E
@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: donderdag 15 februari 2018 8:26
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: RE: Offerte Cereol
2E

2E

Hoi Rachel,
PA

Geen probleem en fijn dat het wbs-element geregeld wordt. Uiteraard als er meer werk nodig is, dan plannen we
dat in en laten je weten wat de extra benodigde uren zijn.
Groeten
2E

2E

Senior Projectleider
Gemeente Utrecht
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ, Utrecht
Telefoon 2E
E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig ma, di, wo, do

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 13 februari 2018 15:44
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Offerte Cereol
2E

Hallo

2E

2E

2E

En sorry dat ik zo laat reageer op je offerte. Ik was er al wel mee aan de slag geweest, maar vergeten om je te
mailen…
Wat mij betreft is de urenraming en het bedrag van €
akkoord. Het is een uitstekende inschatting,
maar de bewoners hier zijn kritisch en dat kan er toe leiden dat we toch wat zaken extra moeten uitzoeken, of
andere aspecten moeten belichten, dat soort dingen. We rekenen dan verder af op basis van werkelijk gemaakte
uren, had ik besproken met
2E

2E

Ik wil graag beiden op 1 WBS nummer laten boeken. Dat gaat gebeuren door UVO want dat is onze
opdrachtgever. Wij (Ellen Kassing en ik) geven dit bedrag en de raming aan ze door en dan hoop ik dat ze zo
snel mogelijk opdracht verlenen. Ik zal je van de voortgang op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen,
senior projectmanager
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Telefoon 2E
@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 13:11
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Offerte Cereol
2E

2E

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

- Op basis van de locaties wordt gekeken welke het beste zou passen, gebaseerd op uitgangspunten uit het
PvE
- Bevindingen worden opgesteld in een notitie en tekening;
- 2 bewonersavonden;
Voor de inpassing op locatie Cereol, zien wij de volgende afbakening:
- Terrein Cereol, binnen de bijgevoegde projectgrens;
- Er wordt een plankaart opgesteld met hierop de ideeën;
- 2 bewonersavonden;
Ik heb ze nu opgenomen in 1 raming, zodat we de uren ook op 1 wbs-element kunnen boeken. Als je het
handiger vind om ze gesplitst te hebben, kan ik dat ook doen.
Met vriendelijke groet,
2E

2E

Senior Projectleider
Gemeente Utrecht
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ, Utrecht
Telefoon 2E
@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig ma, di, wo, do

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Project

Oog in Al Haalbaarheidsstudie

Datum

07-09-2015

Betreft

voorstel processtappen

Auteur
1.

Gé van Dam
inventarisatie
a.

Ruimtelijke mogelijkheden: lokalen + schoolplein
i.

Huidige onderwijslokaties
1.

Cereol, E. Meijsterlaan 1d (UVO?/KSU)
a.

2.

3.

St Dominicusschool, Handelstraat 51 (KSU)
a.

Ombouwen BSO ruimte tot dubbelgebruik klaslokaal

b.

Bestemmingsplan: uitbreiding mogelijk?

OBS Locatie Johan de Witt, Beethovenplein 2 (SPO)
a.

Ombouwen BSO ruimte tot dubbelgebruik klaslokaal

b.

Bestemmingsplan: uitbreiding mogelijk?

4.

OBS locatie Montessori, Victor Hugoplantsoen (SPO)

5.

2e Marnixschool, Dantelaan 2a (PCOU)

a.
a.
ii.

Onderzoek intern in Cereol

Bestemmings / bouwplan: uitbreiding mogelijk?
Bestemmingsplan: uitbreiding mogelijk?

Overige lokaties
1.

Ravellaan 7, 13,15, scholen (de Waal

2.

Park Oog in Al 1, bieb/huis (UVO, Petra Griffioen)

)

3.

Joseph Haydnlaan 2a, hospitaal
(PKR

iii.

4.

Palestrinastraat 1, Dominicuskerk (kerkbestuur)

5.

Kanaalweg 93,94,95,96 (div. bedrijven)

6.

Kanaalweg 84a (voormalig Unic?)

7.

Kanaalweg 86

460 m2)

Gymcpaciteit? Overige PO gerelateerde capaciteitsvragen? (BSO, kinderopvang,
buitenspelen)

b.

Organisatiemodellen:
i.

Bijbouwen op de huidige lokaties

ii.

Een nieuwe lokatie delen
1.

c.

i.

Buiten de wijk: Maetsuykerstraat 1a (UVO)

ii.

Binnen de wijk: Ravellaan 7, 13,15, Joseph Haydnlaan 2a
1.

d.

2.

Verwijsafstand

Tijdelijke huisvesting

verwijsafstanden

Financieel, planning (verwerving, bouwkosten, exploitatie, BP procedures/bezwaar)

e.

Identiteit, flexibiliteit

f.

Kwaliteitskader, duurzaamheid

Consultatie
a.

Beleidsadviseurs schoolbesturen KSU, SPO en PCOU

b.

Schoolhoofden van de lokaties

c.

Stakeholders in de wijk:
i.

Gemeente Utrecht: gebiedsmanager

ii.

Eigenaars panden

iii.

Welzijnsorganisaties die kindgerelateerd zijn zoals BSO, kinderopvang

iv.

Wijkregisseur, wijkraad

3.

Processtappen:
a.

le opzet inventarisatie: breed (sept)

b.

1e ronde consultatie: krachtenveld verkenning en voorkeursmodellen (sept)

c.

2e opzet inventarisatie: voorkeursmodellen en kosten/kwaliteit (okt)

d.
e.

2e ronde consultatie: afstemming over voorkeursmodellen (okt)
3e opzet inventarisatie: Besluitvorming (Nov)

f.

Opstellen beschikkingen (dec)

Overdracht project: uitbreiding schoollokalen in de wijk west

Onderwerp

�tand van zaken

Actie

Algemeen context project
Ik heb medio maart al aangekondigd bij opdrachtgever Ge van Dam dat ik op 1 juni moest stoppen. Dat heeft niets te maken met de inhoud van de
opdracht

). Het is jammer dat het nu zo moet verlopen. Een rustige overdracht in de maand mei, waarbij je kon
meelopen enzo, had mijn voorkeur gehad. Maar, - als je nog vragen hebt, bel me of mail me!

Cereol 1e verdieping

De opdracht aan Maar was: uitzoeken OF er een klaslokaal
gerealiseerd kan worden. Ze willen ook graag opdracht voor
de bouwbegeleiding, maar die hebben ze niet.
Ge heeft alleen meegegeven dat het moet voldoen aan de
luchtkwaliteitseisen van Frisse Scholen Klasse B en dat het
moet voldoen aan dezelfde eisen als de lokalen beneden.
Meer weet ik dus ook niet. Hij heeft hierin verder (nog) geen
sturing gegeven.
Met Boei hebben we nog niks afgesproken over of en
wanneer er verbouwd gaat worden.
De Klankbordgroep vond het goed dat er onderzoek werd
gedaan, maar er mochten nog geen opdrachten gegeven
worden. Dat is toegezegd.

<a

a)

a

KSU
en
bellen mij ( en
ook, begrijp ik)
regelmatig dat ze het lokaal echt in het komende schooljaar
nodig hebben.

Alles na nu is jouw traject, met jouw keuzes.
Maar ik stel het volgende voor:
1. Overleg met Ge en - over wat het
budget is (dat is nog niet besproken)
en over de wijze van uitvoeren.
Ik vind het het handigst dat Boei
uitvoert (het is hun pand) en wij dat
betalen, maar dat is aan jou/jullie.
2. Na goedkeuring in de Staf, een
bijeenkomst plannen met de
Klankbordgroep met 2 onderwerpen:
beantwoording Wijkraadadvies en 2:
we gaan een klaslokaal maken op de
eerste verdieping, al is het maar om
de periode van onderzoek goed te
kunnen overbruggen. Overleg hierover
met
en - over
hoe dit te brengen.
3. Zorg dat alles klaar ligt om meteen
daarna opdracht te kunnen verlenen.
Dus: voer al es rekken met Boei. Of

I

park met de omwonenden) zou een school op deze plek heel goed
vinden.

Opdracht aan Boei

-1111111111111

doet namens Boei onderzoek.

Is de opdracht al gegeven?
Er is een mail gestuurd door Ge, en nog eentje door
mij met de hoogte van het bedrag (stuur ik door).
Verder nog niks gebeurd.
Deze moet in Muis worden ingevoerd

Afspraak Park Villa

De huurder van de parkvilla maakt zich zorgen dat zij in 2020 het
pand moeten verlaten. Op korte termijn wordt er een afspraak
gepland

Ik bel nog wel even met Schoonderwoerd. wordt hiervoor ook uitgenodigd. Van het gesprek

Er is begin juni al gepolst bij een beraad van de VVE's uit deze buurt
wat men zou vinden van een school hier (door--). Men
stond hier niet negatief tegenover, maar wil deze dan wel ingepast

Voordat de informatiebijeenkomst plaatsvindt,
moeten de huurders van de Ravellaan 96 worden
geïnformeerd. Via -

hebben in een stedenbouwkundig plan.

Stedenbouwkundige: -

MAAR heeft een paar schetsen gemaakt voor mogelijke inpassing.
Het is nog onbekend hoe het zit met een recht van overpad van de

Gebiedsmanager: -
Geluid:--

wordt er een verslag gemaakt. Ellen zal initiatief
nemen om deze afspraak te plannen.

Ravellaan {voorkeurlocatie)
Huurders informeren

kantoren aan de achterkant van het parkeerterrein.
Een school moet passen in de Visie Welgelegen.
Er is een eerste verkenning gedaan wat betreft geluidsbelasting.
-heeft toegezegd vorige week extra informatie daarover aan
te leveren. Dat heb ik nog niet ontvangen.

Bijbouwen tweede Marnix
Er is een eerste gesprek geweest met PCOU
was daar niet bij, Ge van Dam wel.

). Ik

MAAR heeft schetsen gemaakt voor de inpassing. Het past ruim.
Is een voorkeurslocatie van --(bleek uit bespreking in
een Programmateam).

Verder niets over bekend, behalve wat in het onderzoek staat.
Dominicuskerk
Er wordt een interne raming gemaakt, zo lijkt het nu. Ik zal de
mailwisseling doorsturen

Interne raming en contact met het bisdom: -(let op: is vanaf 16 juli met sabbatical)
Cultuurhistorie: --en --

Sara Werkt
Mail 13-06-2018

-- van
heeft overlast van de andere huurders in
het Cereol gebouw. Rachel heeft meerdere malen met hem hierover
contact gehad.
heeft besloten om te verhuizen.
heeft ook
gevraagd om een verhuiskostenvergoeding. Gemeente heeft dit
afgewezen.
gaat hier niet mee akkoord. Hij stelt voor of het
Wilde Westen of de school kan bijdragen aan de
verhuiskostenvergoeding. Hij vraagt aan de gemeente of wij dit met
hen willen bespreken. Daarnaast wil hij een klacht tegen de
gemeente indienen.

Schoolbestuur en directeur

---

Klankbordgroep buiten spelen

Informeren over het vervolg

Klankbordgroep

Informeren over het vervolg

Stakeholders
Algemeen
Mails klankbordgroep

De heer .....

Informeren over het vervolg

Mail moet nog worden beantwoord.
Ik heb al enige maanden geleden gevraagd aan Ge
(in overleg en per mail) om hierover een standpunt
in te nemen namens UVO. Ook om mee te gaan
naar een overleg met Sara Werkt. Daar heeft Ge
nooit op gereageerd.
Omdat

III van

wel graag antwoord

wilde, heb ik toen maar twee weken geleden
gemaild dat we geen vergoeding geven en verder
ook niets voor hen kunnen doen. Een
vervolggesprek lijkt me wel netjes.

Concept-beantwoording ligt klaar. Doorlezen,
misschien bespreken met Ge en
en
verzenden.

III

locatieonderzoek
Overige stakeholders (lijst
excell)

Informeren over het vervolg

From:
Sent:
To:
Cc:
Ellen"
Subject:
Attachments:
2E

Hallo

@utrecht.nl>
"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 19 Jun 2018 19:26:20 +0100
"<
@utrecht.nl>
"<
@utrecht.nl>;"Dam, Ge van"
"
@utrecht.nl>
overdracht oog in al
Overdracht project RBR 19 juni versie 1.docx
2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

@utrecht.nl>;"Kassing,

2E

Bij deze het beloofde overdrachtsdocument. In ons overleg morgenochtend kunnen we dit nog wat aanvullen en
verbeteren.
Hierna volgen een serie mails over diverse onderwerpen. Die stuur ik alleen naar jou om overvolle mailboxen bij
iedereen te voorkomen.

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Overwegingen bij de herbestemming van Huis Oog in Al
REO - Afdelingen Stedenbouw en Monumenten
24 februari 2014
Geschiedenis en context
Het te herbestemmen pand is 350 jaar geleden gebouwd als buitenhuis van jonker
Everard Meyster. Het pand vormde het hart van een bescheiden landgoed dat begin
vorige eeuw vergroot is tot het huidige Park Oog in Al. Van oudsher hoorde de
theekoepel bij het huis en vormde de plek vanwaaruit Meyster zijn 'oog in al' had,
voornamelijk oostwaarts gericht op de stad en de in die tijd geplande stadsuitbreidingen.
Kernwaarde
De positie van dit huis als onderdeel van een landgoed/openbaar park vertegenwoordigt
grote stedenbouwkundige en monumentale waarde. Behoud en voortzetting van de
samenhang tussen beiden zou dan ook leidraad moeten zijn bij de komende opgave tot
herbestemming.
Nieuwe functie
Functies die recht doen aan de samenhang huis-park hebben op grond hiervan de
voorkeur. Daarmee vallen woon- of kantoorfuncties eigenlijk bij voorbaat al af, in ieder
geval voor de begane grond. Deze spelen niet in op de ligging in het openbare gebied, in
geval van een woonfuncties zal er zelfs de wens bestaan om een deel van de directe
omgeving af te schermen als privé-tuin. Hiermee wordt het huis functioneel en ruimtelijk
'uit zijn context geknipt' hetgeen zeer onwenselijk is.
Gezocht zou moeten worden naar een (semi)openbare functie met een navenante
uitstraling of een niet-openbaar gebruik waarbij de ligging in het park essentieel is
(bijv. laagdrempelige horeca-invulling). De verdieping en zolders kunnen mogelijk een
andere functie krijgen (in het huidig gebruik is ook sprake van 2 verschillende functies
met ieder een eigen ingang).
Het pand is beschermd als rijksmonument. Een gedetailleerd bouwhistorisch onderzoek
en waardestelling zijn nu niet beschikbaar maar op grond van de huidige historische
informatie moet er vanuit gegaan worden dat het casco van het huis incl. een groot deel
van de latere aanbouwen dusdanig monumentwaarden vertegenwoordigen dat de marge
voor ingrijpende aanpassingen vooralsnog als beperkt moet worden ingeschat.
Theekoepel
De theekoepel vervult nu een enigszins onduidelijke rol in de marge maar heeft meer
potentie en verdient het om prominenter gebruikt te worden, bij voorkeur ook in
directere relatie met het huis. De parkinrichting direct rond de koepel en het gedeelte
tussen koepel en landhuis bieden mogelijkheden tot verbetering om de gewenste relatie
meer zichtbaar en beleefbaar te maken.
Parkeren
Belangrijk aandachtspunt bij de herbestemming is het aspect parkeren. Principieel is
autoverkeer in het park een ongewenst fenomeen dat zich idealiter zou moeten beperken
tot incidenteel verkeer ivm toegankelijkheid voor mindervaliden, laden/lossen tbv
landhuis of de woonboten die alleen via het park toegankelijk zijn.
Herbestemming van het landhuis is een welkome aanleiding om te onderzoeken of de
huidige structurele parkeerplaatsen verplaatst/verminderd danwel opgeheven kunnen
worden. Ingeval van herbestemming tot bijv. horeca zal een flinke inspanning nodig zijn

om te bewerkstelligen dat vestiging van deze functie niet leidt tot uitbreiding van de
parkeerfaciliteiten.

@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
Thu, 21 Jun 2018 11:21:08 +0100
"<
@utrecht.nl>
@utrecht.nl>
"Dam, Ge van"
Parkvilla en ontwikkelingen

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Hallo

2E

2E

2E

2E

2E

2E

Ter informatie. Afspraak staat nu voor dinsdag gepland. Ik ga sowieso mee, ook om een verslag te maken.
Groet,
Ellen

Beste

Gé en

2E

2E

over de onderzoeken/bezoeken (o.a. door Boei) die momenteel
Er is onrust ontstaan bij
plaatsvinden naar de voorkeurlocaties die uit het locatieonderzoek zijn gekomen.
2E

Het is belangrijk dat wij op korte termijn met

2E

om tafel gaan.

Met Gé heb ik afgesproken dat ik z.s.m. een moment plan. Dit was de eerste mogelijkheid in de agenda van Gé
en mij.
2E

kan één van jullie bij deze afspraak aanwezig zijn?

2E

Alvast bedankt!
Groet,
Ellen

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

2E

2E

@utrecht.nl

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

"<
@utrecht.nl>
"
Thu, 21 Jun 2018 16:36:24 +0200
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
"Dam, Ge van" <
RE: Parkvilla en ontwikkelingen

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

2E

2E

2E

2E

Ellen,
Prima, bedankt.
Ik zelf zal er niet bij zijn.

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Projectleider
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 030-2864410
E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig dinsdag t/m vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 21 juni 2018 12:21
Aan:
CC: Dam, Ge van
Onderwerp: Parkvilla en ontwikkelingen
2E

Hallo

2E

Ter informatie. Afspraak staat nu voor dinsdag gepland. Ik ga sowieso mee, ook om een verslag te maken.
Groet,
Ellen

Beste

2E

over de onderzoeken/bezoeken (o.a. door Boei) die momenteel
Er is onrust ontstaan bij
plaatsvinden naar de voorkeurlocaties die uit het locatieonderzoek zijn gekomen.
2E

2E

2E

Het is belangrijk dat wij op korte termijn met

2E

om tafel gaan.

Met Gé heb ik afgesproken dat ik z.s.m. een moment plan. Dit was de eerste mogelijkheid in de agenda van Gé
en mij.
kan één van jullie bij deze afspraak aanwezig zijn?

2E

Alvast bedankt!
Groet,
Ellen

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

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
Wed, 20 Jun 2018 15:46:57 +0100
@utrecht.nl>
"Dam, Ge van"
"<
@utrecht.nl>
"
RE: Schoonerwoerd parkvilla

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

2E

2E

2E

2E

2E

Hallo Gé,
gesproken en zoals ik al aangaf, is
van Schoonderwoerd (huurder
Ik heb net met
Parkvilla) erg onrustig over de voorkeurlocatie ‘parkvilla’.
begon bij
over het postcodegebied (advies wijkraad) en gaf aan dat zij ook de boel op stelten gaat
zetten net als de bewoners in de omgeving Cereol. Met
heb ik afgesproken dat hij bij een volgend bezoek
(hij gaat dit schriftelijk doen) en niet meer zomaar binnenloopt. Daarnaast
vooraf contact opneemt met
en
hebben we afgesproken elkaar op de hoogte te houden. Hij weet dat er inmiddels een gesprek met
gemeente staat gepland (5 juli). Verder maakt
ook verslagen van de afspraken/bezoeken die plaatsvinden.
2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

kan pas 5 juli plaatsvinden. Ik denk dat het goed is, dat dit eerder plaatsvindt om wellicht
De afspraak met
een stukje onrust snel weg te halen. Al gaat dat ons niet helemaal lukken natuurlijk.
2E

Ik neem morgen hierover contact op met
2E

2E

2E

(zijn agenda zit nogal vol)

vroeg om het concept-locatieonderzoek. Deze zal ik 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

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: woensdag 20 juni 2018 16:03
Aan: Kassing, Ellen
CC: Dam, Ge van
Onderwerp: Re: Schoonerwoerd parkvilla
2E

2E

Dag Ellen
Heb je de contact gegevens van Schoonerwoerd en van de bij jou bekende partijen die blijkbaar zonder aankondiging
daar binnen komen wandelen?
Dank je
2E

Verzonden vanaf Samsung Mobile.

-------- Oorspronkelijk bericht -------Van: "Kassing, Ellen"
Datum:20-06-2018 11:38 (GMT+01:00)
"
Aan:
Cc: "Dam, Ge van"
Onderwerp: Schoonerwoerd parkvilla
2E

Hallo

2E

2E

Ik heb net
van Schoonerwoerd gesproken over een afspraak. Ik merkte heel veel onrust en ze
hebben heel veel vragen.
2E

Verder merkte zij op dat zij door het bezoek van de SPO, Boei en Maar Bouwmanagement zich overvallen
voelden. Daarnaast gaven Boei en SPO de indruk dat het allemaal al beklonken is.
Los ervan dat zij dit zeer onprettig vinden, vinden zij het ook niet praktisch dat zij onverwachts (zonder
afspraak) langskomen. Dit omdat de ruimtes ook zijn verhuurd en dan niet bekeken kunnen worden.
Ik kan mij daar iets bij voorstellen.
Weet jij of Boei of anderen plannen hebben om nog een keer langs te gaan? Zo ja, wil je dan aan deze partijen
vragen of ze vooraf een afspraak maken met Schoonerwoerd? Als ik iets in hier kan betekenen 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

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

LOMBOK
*

*

'•

-

From:
Sent:
To:

"Dam, Ge van"
Mon, 9 Apr 2018 14:40:19 +0200
"Broekmeulen, Rachel"

Subject:
Attachments:

RE: Projectgroep uitbreiding schoollokalen West
LOCATIE ONDERZOEK versie twee 4 april GD.docx

;"Kassing, Ellen

Hoi Rachel,
Hierbij mijn aanvullingen en opmerkingen

Hgr gé

_____________________________________________
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 4 april 2018 16:38
Aan: Kassing, Ellen;
Dam, Ge van;
Onderwerp: RE: Projectgroep uitbreiding schoollokalen West

<< Bestand: LOCATIE ONDERZOEK versie twee 4 april.docx >>
Hallo allemaal,

Bij deze de laatste versie van het locatieonderzoek. Ik heb, behalve van
, nog van niemand een reactie
gehad op de eerste versie die ik 2 weken geleden heb verstuurd. En niet om vervelend te zijn, maar je naam
staat op pagina 1 als mede afzender (en dus verantwoordelijk) voor de inhoud.
Omdat de Klankbordgroep is uitgesteld naar 19 april, hebben we nog tot 11 april (volgende week woensdag)
om deze versie af te maken. De vragen over bestemmingsplan en verkeer zijn uitgezet bij de collega’s die daar
wat over weten.
Voor jullie: lees het svp goed door (eind deze week, begin volgende week) en geef je reactie aan mij door.
Morgen stuur ik deze versie door naar de schoolbesturen, zodat zij het deel kunnen invullen over de sociale
veiligheid enzo.
Gé: we gaan er bij de verwijsafstand vanaf het begin van uit dat de Johan de Wittschool
op het Beethovenplein de hoofdlocatie is. Als dat niet klopt, moeten we dat snel weten, want dan moet er best
veel opnieuw of anders worden beoordeeld.
Groeten en tot morgen!
Rachel
-----Oorspronkelijke afspraak----Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 12:31
Aan: Kassing, Ellen;
Dam, Ge van; Broekmeulen, Rachel;
Onderwerp: Projectgroep uitbreiding schoollokalen West
Tijd: donderdag 5 april 2018 13:00-14:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Zesde verdieping, vergaderzaal Z73

Locatie toegevoegd.

From:
Sent:
Tue, 10 Apr 2018 15:35:39 +0200
To:
"Broekmeulen, Rachel"
;"Kassing, Ellen"
Subject:
RE: Projectgroep uitbreiding schoollokalen West
Attachments:
20180410 Zoeklocatie schooluitbreiding - Johan de Witt hoofdlocatie.pdf, 20180410 Zoeklocatie
schooluitbreiding - Oog in Al hoofdlocatie.pdf

Hallo Rachel,
Laat je me weten of dit bruikbare kaarten zijn?
Ik ben telefonisch het beste te bereiken op 06

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven
Stadsingenieurs
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Bezoekadres

Stadsplateau 1

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

________________________________________
Van:
Verzonden: maandag 9 april 2018 12:53
Aan: Broekmeulen, Rachel; Kassing, Ellen
Onderwerp: RE: Projectgroep uitbreiding schoollokalen West

Hallo Rachel,
De nieuwe maten vanuit de hoofdlocatie “Openbare Bassisschool Oog in Al” naar de onderzoeklocaties ga ik
morgen voor je op kaart zetten en toezenden.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven
Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Bezoekadres

Stadsplateau 1

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

_____________________________________________
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 4 april 2018 16:38
Aan: Kassing, Ellen;
Dam, Ge van;
Onderwerp: RE: Projectgroep uitbreiding schoollokalen West

<< Bestand: LOCATIE ONDERZOEK versie twee 4 april.docx >>
Hallo allemaal,

Bij deze de laatste versie van het locatieonderzoek. Ik heb, behalve van
, nog van niemand een reactie
gehad op de eerste versie die ik 2 weken geleden heb verstuurd. En niet om vervelend te zijn, maar je naam
staat op pagina 1 als mede afzender (en dus verantwoordelijk) voor de inhoud.
Omdat de Klankbordgroep is uitgesteld naar 19 april, hebben we nog tot 11 april (volgende week woensdag)
om deze versie af te maken. De vragen over bestemmingsplan en verkeer zijn uitgezet bij de collega’s die daar
wat over weten.
Voor jullie: lees het svp goed door (eind deze week, begin volgende week) en geef je reactie aan mij door.
Morgen stuur ik deze versie door naar de schoolbesturen, zodat zij het deel kunnen invullen over de sociale
veiligheid enzo.
Gé: we gaan er bij de verwijsafstand vanaf het begin van uit dat de Johan de Wittschool
op het Beethovenplein de hoofdlocatie is. Als dat niet klopt, moeten we dat snel weten, want dan moet er best
veel opnieuw of anders worden beoordeeld.
Groeten en tot morgen!
Rachel
-----Oorspronkelijke afspraak----Van: Kassing, Ellen

Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 12:31
Aan: Kassing, Ellen;
Dam, Ge van; Broekmeulen, Rachel;
West
Tijd: donderdag 5 april 2018 13:00-14:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Zesde verdieping, vergaderzaal Z73

Locatie toegevoegd.

"<
@utrecht.nl>
"
Wed, 27 Jun 2018 16:15:41 +0200
"<
@utrecht.nl>;"Dam, Ge van" <
@utrecht.nl>;"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
Subject:
Reactie Wijkraadavies Oog in Al - DEF
Attachments:
Wijkraadadvies Oog in Al.docx
From:
Sent:
To:

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

@utrecht.nl>;

2E

"

2E

Beste allen,
Bijgaand het wijkraadadvies zoals het is goedgekeurd door de wethouder en de bijbehorende
communicatiestrategie. Dit wordt dinsdag in het college besproken. De adviseurs van wethouders van Hooijdonk
en Klein zijn op de hoogte en akkoord 
In de reactie is het extra – halve – lokaal van de KSU opgenomen. Hierover gaan we op korte termijn in gesprek
met zowel de schoolbesturen als de klankbordgroep.
Groeten,

2E

Reactie brief Wijkraad West en Project realisatie schoollokalen Oog in Al
Participatie- en communicatiestrategie, d.d. 3 juli 2018
Het akkoord van het college op bijgaande reactie inzake het advies dat de Wijkraad West ons stuurde, is nodig om
verder te kunnen gaan in het proces van de realisatie van benodigde schoollokalen in de subwijk Oog in Al. Met de
reactie op de brief van de Wijkraad wordt bestuurlijk antwoord gegeven op de optie van een zgn. ‘dislocatie’ of
nieuwe school in Lombok en de wens van de bewoners van Oog in Al om de groei van het aantal
basisschoolleerlingen te verplaatsen naar Lombok. Hieronder staat de communicatie vanaf dat moment globaal
beschreven.
Met als doel op de korte en de lange termijn 1) te voldoen aan onze wettelijke taak voldoende onderwijshuisvesting
te realiseren en 2) de belanghebbenden te betrekken, ligt de focus in de communicatie op:
- Voorzien in de meest urgent benodigde schoollokalen en hiermee de relatie met de schoolbesturen zodat zij op de
lange termijn ‘binnenboord’ blijven. Op dit moment heeft UVO Onderwijshuisvesting hierover nauw contact met de
schoolbesturen KSU en SPOU.
- Het betrekken en informeren van de klankbordgroep Locatieonderzoek.
- Het informeren van de wijk West over de ontwikkelingen en betrekken bij de aankomende participatie/communicatiemomenten.
Na een positief collegebesluit op de reactie op de brief van de Wijkraad West, ziet de communicatie over de
realisatie van het benodigde aantal schoollokalen in de subwijk Oog in Al er - korte termijn – op hoofdlijnen als volgt
uit:
Datum
4 juli
2018
5 – 10
juli
11 juli
2018
12 juli
2018
12 juli

Actie
Na akkoord college: op korte termijn inplannen afspraak Wijkraad West.
Gesprek Wijraad West.
Klankbordgroep Locatieonderzoek. Ter bespreking: reactie wijkraadadvies, extra
schoollokaal KSU, concept locatieonderzoek en vervolg.
Reactie op Wijkraadadvies openbaar en verzonden.
Nieuwsbericht via Wijkbureau West: reactie wijkraadadvies, extra schoollokaal

2018
Sept
2018
Aug
2018

KSU in Cereolfabriek, update proces en voortgang locatieonderzoek
Concept locatieonderzoek vrijgegeven door college. Gepubliceerd op
www.utrecht.nl/scholeninooginal
Informatieavond schoollokalen bewoners en direct betrokkenen.

Met vriendelijke groet,
2E

Utrechtse Vastgoed Organisatie
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Marketing- en Communicatienetwerk

Telefoon 030 286 17 09 Fax 06 18 46 78 41
E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl/onderwijshuisvesting
Aanwezig

Referentiebeelden - afscheiding (rollaag) in bestrating

Referentiebeelden - hekwerk

Referentiebeelden - opstaande rand hoge band
*•
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"
@utrecht.nl>
"
Thu, 14 Jun 2018 12:27:05 +0100
"<
@utrecht.nl>
"
@utrecht.nl>
"
RE: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

Goed plan.
PS op basis van dit schetsontwerp kan Stadsingenieurs een kostenraming maken. Projectleider
je daarvoor benaderen om deze vraag uit te zetten.

2E

2E

kan

Van:
Verzonden: donderdag 14 juni 2018 13:22
Aan:
CC: Kassing, Ellen; Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: RE: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
2E

2E

2E

Dag

2E

2E

Bedankt voor je uitnodiging om het ontwerp speelterrein te bespreken.
Ik heb het onderwerp speelterrein vanochtend besproken met Ge van Dam. Voordat er uitgevoerd gaat worden
dient er eerst een reactie op het Wijkraadadvies te zijn en dient het bestemmingsplan technisch formeel ook te
kunnen. Daarna zal het ontwerp op een bepaald moment met de klankbordgroep moeten worden besproken
omdat er bezwaren bestaan tegen geluidsoverlast veroorzaakt door een speelplein. Verder dient de school (KSU)
hier ook in meegenomen te worden. Dit traject kost uiteraard tijd. En het zijn wel essentiële stappen die
genomen moeten worden. Er is mij op dit moment ook nog niet duidelijk of en hoeveel budget er is voor een
herinrichting speelterrein.
Dus de realisatie van een herinrichting van het speelterrein heeft nu geen prioriteit. De noodzakelijke uitbreiding
van onderwijshuisvesting wel. Ik zal jouw uitnodiging wel accepteren, maar dan met de intentie om nader kennis
te maken, het huidige ontwerp te bekijken vanuit kwaliteit, kosten, planning, gebruik, juridisch etc. maar niet
om verder te gaan ontwerpen.

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Projectleider
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig dinsdag t/m vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: donderdag 14 juni 2018 11:39
Aan:
CC: Kassing, Ellen; Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: RE: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
2E

2E

2E

Hallo

2E

2E

Ik heb je net een vergaderverzoek gedaan voor dinsdag 26 juni 11.00 uur om het ontwerp met aanpassingen
voor schoolplein Cereolterrein te bespreken.
Ik hoorde van Rachel dat de aanpassingen gedaan moeten worden voor 27 aug. 2018 i.v.m. het de nieuwe start
van het schooljaar.
Met vriendelijke groet,
2E

2E

2E

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag

Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 12 juni 2018 11:50
Aan:
CC:
; Kassing, Ellen
Onderwerp: FW: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
2E

2E

Hallo

2E

2E

2E

en

2E

Als de Cereolfabriek gebruikt blijft worden voor onderwijs, en dat is nu ondertussen zeer waarschijnlijk, dan is
het nodig dat het voorterrein beter wordt ingericht als schoolplein. Dat geldt voor de huidige 5 lokalen, maar
zeker ook als er vanaf komend schooljaar een lokaal extra wordt gerealiseerd op de eerste verdieping van het
Cereol.
van Stadsingenieurs heb ik daarom gevraagd om alvast ontwerpen te maken voor de inrichting
van dit schoolplein.
ik stop met dit project, en
neemt het van mij over. Ik ben er niet meer aan toe gekomen om iets
te vinden van deze ontwerpen of daar met jou over te overleggen.
2E

2E

2E

2E

Daarom stuur ik deze mail naar jullie beiden. Het lijkt me goed als jullie eens op korte termijn kennis maken en
het hebben over deze plannen.

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 13:52
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Cereol buitenspelen concept ontwerp met referentiebeelden
2E

2E

Hallo Rachel,
Zie hier een eerste opzet met verbetervoorstellen voor het buitenspelen bij Cereol terrein.
Grafisch moeten er nog dingen beter gemaakt worden en de legenda compleet gemaakt worden.
Dit is duidelijk nog een concept, maar ik wilde deze wel met je delen zodat je nog opmerkingen kan plaatsen.
Met vriendelijke groet,
2E

2E

2E

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 24 Apr 2018 13:24:03 +0200
"Kassing, Ellen"
schoollokalen wijk West

Hallo
Vorige week hebben we een klankbordgroepvergadering gehad over de schoollokalen die nodig zijn voor de
scholen in Oog in Al. De bewoners, maar ook de schoolbesturen, zouden het allerliefste die lokalen willen zien in
de Dominicuskerk, of een verplaatsing van het gezondheidscentrum. We hebben toegezegd dat we nog een
poging wagen om dat voor elkaar te krijgen.
Dus, mijn vragen aan jou:
1. Wil jij contact opnemen met de eigenaar van het gezondheidscentrum en vragen of wij op korte termijn
kunnen langskomen om toch nog eens te praten. Als je een eerste contact hebt gelegd, kun je daarna
Ellen vragen om de afspraak te plannen.
2. Kunnen we deze week even samen doornemen wat wij zien als de mogelijkheden voor de kerk en dan
samen even bepalen of er vervolgacties nodig/nuttig zijn?

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06-

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
van"
Subject:

Dag

Fri, 30 Mar 2018 15:18:38 +0200
"Kassing, Ellen"

;"Broekmeulen, Rachel"

"Dam, Ge

RE: sleutel directievilla

,

Bedankt voor je bericht.
Uiteraard horen vragen m.b.t. het beheer inzake

bij ons.

Ik zal contact opnemen met Ellen om een afspraak te maken op locatie.
Fijn (paas)weekend vast.
Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: donderdag 29 maart 2018 22:43
Aan:
CC: Kassing, Ellen; Broekmeulen, Rachel; Dam, Ge van
Onderwerp: Potential spam:FW: sleutel directievilla

Beste

,

Wil je contact opnemen met Ellen Kassing ten aanzien van de onderstaande vraag. Ellen en Rachel zijn belast met de opdracht
om ruimte te vinden voor schoollokalen
In Oog en Al Utrecht. Zou je Ellen en Rachel de rol van Ad Hoc kunnen toelichten omdat vragen ten aanzien beheer van de
directie villa bij
terecht komen.

Na de vragen van
en nu de gemeente Utrecht heb ik het gevoel dat er geen duidelijkheid is rondom het beheer. Mogelijk
is dit op te lossen met een brief voor de stakeholders zoals de huurders in het fabrieksgebouw, de VOF, gemeente Utrecht etc.
Met vriendelijke groet,

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag, 29. maart 2018 10:37
Aan:
Onderwerp: sleutel directievilla
Hallo

,

Helaas kan ik jou niet telefonisch bereiken, daarom even per mail.
Is het mogelijk dat wij volgende donderdag 5 april gebruik maken van de sleutel van de Directievilla?
Met vriendelijke groet,
Ellen Kassing,
Projectsecretaris
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Spelregels Klankbordgroep - versie 20 april 2018
Doel klankbord
Adviseren aan de gemeentelijke projectgroep over het locatie onderzoek en de voorgestelde
locaties voor de benodigde extra schoollokalen in de Wijk West
Inbreng gebiedskennis, verschillende belangen en extra creativiteit in het project.
Verbinding en inbreng van diverse stakeholders.
Organisatie en samenstelling
-

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

-

Voorstellen voor nieuwe leden worden via de projectmanager eerst voorgelegd aan de
klankbordgroep. Een lid van de klankbordgroep mag worden vervangen, mits deze persoon is
bijgepraat door de persoon die wordt vervangen en eenzelfde lijn als het lid zal volgen. Een
vervanging wordt uiterlijk 1 dag voor de vergadering per mail aan de secretaris doorgegeven.
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 klankbordgroep blijft klein in aantal leden (max. 20), met als doel slagvaardig te werken.
De samenstelling van de klankgroep kan gedurende het proces worden aangevuld en/of
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
oplossingsgericht mee.
We zijn open en transparant, wat betekent:
♦
♦

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

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

De omgevingsmanager regelt per vergadering een geschikte locatie

-

De stukken worden tijdig verstrekt

-

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

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

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

From:
Sent:
To:
Subject:

>
"
Mon, 25 Jun 2018 09:26:28 +0200
@utrecht.nl>;"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
Re: stand van zaken uitbreiding schoollokalen Dominicusschool en Johan de Wittschool
2E

2E

2E

2E

Beste Rachel Broekmeulen, beste Ellen Kassing,
Zou een van jullie mij terug kunnen bellen op
Alvast bedankt.

?

2E

Vriendelijke groet,
2E

St. Park Oog in Al
On 28 Mar 2018, at 14:34, Kassing, Ellen

2E

@utrecht.nl> wrote:

Geachte dames, heren,
Eerder heeft u aangegeven op de hoogte gehouden willen worden over 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 (BSO) en tussenschoolse opvang (TSO) hebben uitgelegd hoe zij het
buiten spelen organiseren. Ook zijn er afspraken gemaakt tussen de bewoners, de school, TSO 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

@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
Mon, 25 Jun 2018 14:25:16 +0100
@utrecht.nl>;"
"Dam, Ge van"
terugbellen

From:
Sent:
To:
Subject:

Hallo
2E

2E

2E

2E

2E

"

2E

2E

@utrecht.nl>

2E

en/of Gé,

2E

wil een waardeonderzoek doen en wil dit uitbesteden. Wil één van jullie hem z.s.m. hierover terugbellen?

dat
(doet iets voor de Parkvilla in de keuken??) er moeite mee heeft dat een
Verder vertelde
voelt toch dat hij er wordt uitgezet
maatschappelijke organisatie zoals Boei meehelpt aan dit onderzoek.
en dat Boei hieraan mee helpt. Ik heb dit voor kennisgeving aangenomen. Maar misschien willen jullie hier iets
mee?
2E

2E

2E

Is er trouwens al formeel opdracht gegeven aan
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

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

2E

2E

? Ik heb nl. nog niets hiervan gezien.

From:
Sent:
To:

"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 24 Apr 2018 16:28:21 +0200
"Dam, Ge van"

Cc:
Subject:

"Kassing, Ellen"
terugkoppeling Klankbordgroep Schoollokalen en acties

Hallo allemaal,
Afgelopen donderdagavond was er weer een klankbordgroepbijeenkomst over de schoollokalen die nodig zijn
voor de scholen in Oog in Al.
Ellen is bezig met het verslag, dat zal ik zsm aan jullie toesturen. Maar bij deze alvast een hele korte
terugkoppeling.
Na een wat spannend begin, met vragen en opmerkingen voer het proces, zijn we daarna heel constructief in
gesprek geraakt over de locaties. Daar is uit voort gekomen dat iedereen instemt met de volgende
voorkeursvarianten:
1. 2 lokalen bijbouwen bij Dominicusschool, 1 extra lokaal bij Cereol voor KSU
2. SPO Utrecht huisvesten met 5 lokalen bij voorkeur in de Parkvilla, en “second best” nieuwbouw op de
Ravellaan.
En daarnaast:
- Kijk svp toch nog een keertje of het niet kan worden ingepast in de Dominicuskerk (
- Kijk ook nog een keertje of het gezondheidscentrum niet kan worden verplaatst (
)
Afgesproken is dat we (in principe) op 15 mei terug komen bij de Klankbordgroep, waarbij de bovengenoemde
voorkeursvarianten verder zijn uitgewerkt.
Uitwerken betekent (denk ik, maar vul vooral aan!)
- Kan het echt worden gebouwd en is er dan voldoende ruimte binnen en buiten?
, en ook
buiten van mn parkvilla en Ravellaan)
- Parkvilla: kan dat verbouwd worden en wat vindt RCE daarvan (Rachel en
- Hoeveel gaat dat kosten? (
en Ge)
- Ravelllaan: luchtkwaliteit en geluid beter beoordelen. (rachel)
- Ravellaan: is hier een gymzaal nodig? En zo ja, willen we dat dan faciliteren? (Ge)
- Cereol: kan er een schoollokaal bij op de eerste verdieping (Rachel, Ge,
en Boei)

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06-

voor

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:
de scholen in Oog in Al

@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
Fri, 25 May 2018 19:26:23 +0200
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>
"Broekmeulen, Rachel"
toelichting proces locatieonderzoek
RE: annulering klankbordgroep d.d. 29 mei, RE: concpet verslag Klankbordgroep Locatieonderzoek voor
2E

2E

2E

Beste leden van de Klankbordgroep Locatieonderzoek,
Naar aanleiding van onze vorige mail waarbij we de bijeenkomst van 29 mei annuleren, hebben we van een
aantal van jullie wat vragen gekregen. De mail van
sturen wij bij deze mee, de andere leden geven tot
nu toe geen toestemming om hun mails te delen met andere leden.
2E

Wij denken dat er enige onduidelijkheid is ontstaan, en dat spijt ons. Bij deze zullen wij proberen om een
toelichting te geven.
1. In de vorige bijeenkomst is er consensus bereikt over de voorkeurslocaties.
De vertegenwoordigers van de scholen, de gemeente, ouders en bewoners waren het eens over het idee om
voor de Dominicus te kiezen voor 2 lokalen bijbouwen op de Handelstraat en 1 lokaal toe te voegen op de eerste
verdieping Cereol.
En over het idee om voor de Johan de Wittschool in eerste instantie te kiezen voor de Parkvilla en in tweede
instantie voor nieuwbouw aan de Ravellaan.
Ook is er uitgesproken dat iedereen nog liever huisvesting wil in de Dominicuskerk, en dat we dat ook nader
moeten onderzoeken.
Nb: Wellicht ten overvloede (hier waren vragen over) de Directievilla komt in deze shortlist niet voor.
2. De projectgroep heeft de opdracht gekregen om deze voorkeurslocaties nader te onderzoeken.
Bijvoorbeeld door te onderhandelen met het bisdom over de Dominicuskerk. Door verbouwingsplannen voor de
Parkvilla te bespreken met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, etcetera. We hadden het beeld dat dit in een
korte tijd zou kunnen leiden tot meer zekerheid over de haalbaarheid van de voorkeurslocaties, maar dat is niet
het geval.
Bijvoorbeeld: we zijn in overleg met het bisdom, maar zij hebben tijd nodig om te bepalen of ze de kerk in zijn
geheel of alleen in delen willen verkopen, en het kost veel tijd om overeenstemming te bereiken over hoe we het
gebouw moet taxeren.
Een ander voorbeeld: we hebben een schetsplan gemaakt voor het bijbouwen van 2 lokalen bij de
Dominicusschool (hoofdlocatie) maar dat kunnen we pas verder uitwerken in overleg met de direct
omwonenden.
3. Dit heeft geleid tot het voorstel in de vorige mail, namelijk:
-

We passen het locatieonderzoek aan met de opmerkingen die we hebben gekregen (dus opmerkingen uit
de vorige vergadering van de Klankbordgroep
). Het voorstel voor de voorkeurslocaties verandert daarmee niet, dat
en de opmerkingen van
hetzelfde. De Directievilla staat daar dus
niet bij.
Dat CONCEPT locatieonderzoek sturen we aan jullie rond met het verzoek om mee te lezen en
opmerkingen door te geven, net zoals we dat de vorige keren hebben gedaan. Aangezien de basis niet
verandert (de voorkeurslocaties) vonden we het niet nodig om hiervoor bij elkaar te komen.
Op basis van jullie reacties passen wij het concept wederom aan.
Die aangepaste versie sturen we naar de wethouder, met de vraag of we deze voorkeurslocaties mogen
bespreken met de buurt. Dat is dus nog geen besluit waar de extra klaslokalen moeten komen. Maar
alleen een vraag of we met alle inwoners van Oog in Al, niet alleen de leden van de Klankbordgroep,
mogen overleggen over de voorkeuren.
Het concept locatieonderzoek wordt daarna gedeeld op de website. Iedereen die daar belangstelling voor
heeft, dus ook niet-leden van de klankbordgroep kan het dan lezen en er op reageren. Dan is het nog
steeds niet definitief.
Daarna organiseren we een informatiebijeenkomst voor de hele buurt om de voorkeurslocaties voor te
leggen.
2E

blijft
-

-

-

Het locatieonderzoek wordt pas definitief als de hele buurt er op heeft kunnen reageren en deze
opmerkingen zijn verwerkt. Bij deze versie wordt een lijst met alle openbare reacties gevoegd.

Natuurlijk staat het leden van de Klankbordgroep vrij om individueel of met een groep een advies te sturen aan
de wethouder.
Wat betreft het verslag van 19 april.
De opmerkingen van leden van de Klankbordgroep over teksten in het locatieonderzoek worden (grotendeels)
overgenomen in het volgende concept van het locatieonderzoek. De opmerkingen van
die niet worden
overgenomen, worden in een apart te maken document expliciet benoemd. De mail van
hierover
hebben wij alvast bijgevoegd. Van de anderen hebben we geen toestemming om de mails openbaar te maken,
dus ook niet de gemaakte opmerkingen.
2E

2E

Als er nog opmerkingen en/of wijzingen zijn op het verslag, willen jullie dat dan s.v.p. als tekstvoorstel aan ons
mailen voor 3 juni?
Mocht één van jullie naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan horen wij dit graag. Indien gewenst
kunnen we ook een afspraak plannen om e.e.a. nog mondeling toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen en Ellen Kassing

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:
de scholen in Oog in Al

@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
Fri, 25 May 2018 20:37:26 +0200
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
toelichting proces locatieonderzoek
RE: annulering klankbordgroep d.d. 29 mei, RE: concpet verslag Klankbordgroep Locatieonderzoek voor
2E

2E

Beste leden van de Klankbordgroep Locatieonderzoek,
Naar aanleiding van onze vorige mail waarbij we de bijeenkomst van 29 mei annuleren, hebben we van een
sturen wij bij deze mee, de andere leden geven tot
aantal van jullie wat vragen gekregen. De mail van
nu toe geen toestemming om hun mails te delen met andere leden.
2E

Wij denken dat er enige onduidelijkheid is ontstaan, en dat spijt ons. Bij deze zullen wij proberen om een
toelichting te geven.
1. In de vorige bijeenkomst is er consensus bereikt over de voorkeurslocaties.
De vertegenwoordigers van de scholen, de gemeente, ouders en bewoners waren het eens over het idee om
voor de Dominicus te kiezen voor 2 lokalen bijbouwen op de Handelstraat en 1 lokaal toe te voegen op de eerste
verdieping Cereol.
En over het idee om voor de Johan de Wittschool in eerste instantie te kiezen voor de Parkvilla en in tweede
instantie voor nieuwbouw aan de Ravellaan.
Ook is er uitgesproken dat iedereen nog liever huisvesting wil in de Dominicuskerk, en dat we dat ook nader
moeten onderzoeken.
Nb: Wellicht ten overvloede (hier waren vragen over) de Directievilla komt in deze shortlist niet voor.
2. De projectgroep heeft de opdracht gekregen om deze voorkeurslocaties nader te onderzoeken.
Bijvoorbeeld door te onderhandelen met het bisdom over de Dominicuskerk. Door verbouwingsplannen voor de
Parkvilla te bespreken met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, etcetera. We hadden het beeld dat dit in een
korte tijd zou kunnen leiden tot meer zekerheid over de haalbaarheid van de voorkeurslocaties, maar dat is niet
het geval.
Bijvoorbeeld: we zijn in overleg met het bisdom, maar zij hebben tijd nodig om te bepalen of ze de kerk in zijn
geheel of alleen in delen willen verkopen, en het kost veel tijd om overeenstemming te bereiken over hoe we het
gebouw moet taxeren.
Een ander voorbeeld: we hebben een schetsplan gemaakt voor het bijbouwen van 2 lokalen bij de
Dominicusschool (hoofdlocatie) maar dat kunnen we pas verder uitwerken in overleg met de direct
omwonenden.
3. Dit heeft geleid tot het voorstel in de vorige mail, namelijk:
-

We passen het locatieonderzoek aan met de opmerkingen die we hebben gekregen (dus opmerkingen uit
de vorige vergadering van de Klankbordgroep
). Het voorstel voor de voorkeurslocaties verandert daarmee niet, dat
en de opmerkingen van
hetzelfde. De Directievilla staat daar dus
niet bij.
Dat CONCEPT locatieonderzoek sturen we aan jullie rond met het verzoek om mee te lezen en
opmerkingen door te geven, net zoals we dat de vorige keren hebben gedaan. Aangezien de basis niet
verandert (de voorkeurslocaties) vonden we het niet nodig om hiervoor bij elkaar te komen.
Op basis van jullie reacties passen wij het concept wederom aan.
Die aangepaste versie sturen we naar de wethouder, met de vraag of we deze voorkeurslocaties mogen
bespreken met de buurt. Dat is dus nog geen besluit waar de extra klaslokalen moeten komen. Maar
alleen een vraag of we met alle inwoners van Oog in Al, niet alleen de leden van de Klankbordgroep,
mogen overleggen over de voorkeuren.
Het concept locatieonderzoek wordt daarna gedeeld op de website. Iedereen die daar belangstelling voor
heeft, dus ook niet-leden van de klankbordgroep kan het dan lezen en er op reageren. Dan is het nog
steeds niet definitief.
Daarna organiseren we een informatiebijeenkomst voor de hele buurt om de voorkeurslocaties voor te
leggen.
2E

blijft
-

-

-

Het locatieonderzoek wordt pas definitief als de hele buurt er op heeft kunnen reageren en deze
opmerkingen zijn verwerkt. Bij deze versie wordt een lijst met alle openbare reacties gevoegd.

Natuurlijk staat het leden van de Klankbordgroep vrij om individueel of met een groep een advies te sturen aan
de wethouder.
Wat betreft het verslag van 19 april.
De opmerkingen van leden van de Klankbordgroep over teksten in het locatieonderzoek worden (grotendeels)
overgenomen in het volgende concept van het locatieonderzoek. De opmerkingen van
die niet worden
overgenomen, worden in een apart te maken document expliciet benoemd. De mail van
hierover
hebben wij alvast bijgevoegd. Van de anderen hebben we geen toestemming om de mails openbaar te maken,
dus ook niet de gemaakte opmerkingen.
2E

2E

Als er nog opmerkingen en/of wijzingen zijn op het verslag, willen jullie dat dan s.v.p. als tekstvoorstel aan ons
mailen voor 3 juni?
Mocht één van jullie naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan horen wij dit graag. Indien gewenst
kunnen we ook een afspraak plannen om e.e.a. nog mondeling toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen en Ellen Kassing

From:
Sent:
To:
Subject:

Tue, 17 Apr 2018 12:22:45 +0200
"Kassing, Ellen"
Re: FW: uitnodiging klankbordgroep 19 april

Hi ellen ja hoor,
ik ben er hoor!
groet
Op 17 april 2018 om 09:12 schreef Kassing, Ellen
Hallo

,

Even een check: is onderstaande mail aangekomen?

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

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 840, 3500 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Kassing, Ellen
Verzonden: vrijdag 13 april 2018 18:39

Aan: Kassing, Ellen
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: uitnodiging klankbordgroep 19 april

Beste heer, mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van de klankbordgroep op 19 april van 19.30 uur tot 21.30
(locatie: Dominicusschool,
Deze bijeenkomst staat in het teken van het locatieonderzoek.
Het concept-locatieonderzoek is bijgevoegd.

Verder ontvangt u ter informatie:
-

Brief van de Wijkraad aan het College van B&W (zie bijlage).

-

AD-artikel:

-

Telegraaf-artikel (zie bijlage).

-

Mail van

(zie bijlage)

Wij wensen jullie een heel fijn weekend en tot donderdag 19 april!

Met vriendelijke groet,
Rachel Broekmeulen en Ellen Kassing

---------- Doorgestuurd bericht ---------From:
To: "Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
Cc: "Dam, Ge van"
Bcc:
Date: Wed, 28 Mar 2018 13:36:07 +0000
Subject: RE: concept locatieonderzoek scholen in Oog in Al
Helemaal goed. Lijkt mij een praktische werkwijze.

Met vriendelijke groet,

M: 06

Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: woensdag 28 maart 2018 15:20
Aan:
Kassing, Ellen
CC: Dam, Ge van
Onderwerp: RE: concept locatieonderzoek scholen in Oog in Al

Hallo

,

Over dat delen met de rest van de Klankbordgroep hebben Ellen en ik even zitten nadenken en we hebben het
volgende voorstel: we sturen alle mail die we ontvangen, plus de antwoorden die we geven als een soort
“ingekomen post” naar alle leden. En daarnaast maken we uit al de mails die we krijgen een actielijstje met
vragen/toezeggingen, met een kolom met de vraag en een kolom met de actie en wanneer en hoe deze
uitgevoerd gaat worden.
Op die manier houden we een beetje overzicht.

Dus: vind je het goed dat we onderstaande mailwisseling delen met de Klankbordgroep?

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van:
Verzonden: maandag 26 maart 2018 17:25
Aan: Broekmeulen, Rachel; Kassing, Ellen
CC: Dam, Ge van
Onderwerp: RE: concept locatieonderzoek scholen in Oog in Al

Dag Rachel en Ellen,

In groen mijn reactie.

Hoe delen we deze mailcorrespondentie met de andere leden van de KBG?

Met vriendelijke groet,

M: 06

Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: donderdag 22 maart 2018 15:30
Aan:
Kassing, Ellen
CC: Dam, Ge van
Onderwerp: RE: concept locatieonderzoek scholen in Oog in Al

Beste

,

Dank voor je mail en aanvullingen/suggesties. Graag gedaan.

Wij kiezen er voor om eerst de geschikte locaties te onderzoeken. Er is nl. geen tijd om alle locaties uitgebreid
te onderzoeken. De reden voor deze haast is, dat ik nog voor de zomer moet aantonen aan de UVO dat er

geschikte alternatieve locaties zijn. Kwaliteit gaat mijn inziens boven planning. We zijn iets aan het zoeken
voor de komende 40 jaar.

De achterliggende reden is dat de St Dominicusschool al sinds oktober 2015 recht heeft op de uitbreiding met
3 lokalen. De urgentie om uit te voeren is groot. Daarom willen we ons concentreren/beperken op geschikte
locaties (op het eerste gezicht). Pas als deze afvallen, omdat uit nader onderzoek blijkt dat ze niet voldoen
aan de gestelde eisen, kunnen we gaan kijken naar de (op het eerste gezicht) ongeschikt geachte locaties. Als
er echter naar jouw mening ongeschikte locaties nu meegenomen moeten worden, omdat je kunt aantonen
dat onze eerste beoordeling echt onjuist is, dan hoor ik dat graag. In rood heb ik hieronder, in jouw mail,
alvast een reactie per genoemde locatie gegeven. In groen hieronder mijn aanvullingen/reactie. De urgentie
begrijp ik, maar verwijs nogmaals naar mijn bovenstaande standpunt.

Iets anders. Het huidige locatie onderzoek is helemaal gericht is op het vinden van een dislocatie/dependance.
En daarvoor geldt een maximale afstand tot de hoofdlocatie van 1000 meter, en een voorkeur voor de subwijk
Oog in Al / Welgelegen/Halve Maan.
De vraag is op 12 maart gesteld aan de schoolbesturen of zij willen verhuizen naar buiten de subwijk Oog in
Al. Ook wordt die vraag gesteld via de Wijkraad aan de wethouder. Dit valt echter buiten de scope van dit
onderzoek, omdat er nu geen vraag vanuit de scholen is om te verhuizen.
Als een school wel wil verhuizen, dan worden de resultaten van dit onderzoek niet gebruikt/gerealiseerd, en
dan moet er (na de zomer?) een nieuw onderzoek worden gedaan, namelijk naar de mogelijkheden om een
hele school te verhuizen. Ik begrijp de reikwijdte van jouw opdracht. Het is aan besturen en politiek om hier
een standpunt in de vormen. Ook hier kan ik mijn bovenstaande standpunt herhalen: we zoeken naar een
duurzame oplossing, die goed is voor allen. Het verhuizen van een hele school is mogelijk wel aan de orde,
omdat ik nog steeds begrijp, dat SPOU een nieuwe school wil stichten, namelijk door het knippen van het
huidige ene BRIN-nummer in 2 afzonderlijke scholen (1 bestaande Montessori en 1 nieuwe ‘J. de Wit’). De
verwijsafstand komt daarmee m.i. ter discussie te staan en daarmee ook locaties buiten Oog in Al. Hiermee
zou het huidige gebouw van de J de Wit kunnen worden ‘vrijgespeeld’ voor de Dominicus.

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van:
Verzonden: donderdag 15 maart 2018 14:28
Aan: Kassing, Ellen; Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: RE: concept locatieonderzoek scholen in Oog in Al

Beste Ellen en Rachel,

Conform afspraak in de Klankbordgroep hierbij nog een aanvulling op de locaties in het bekende onderzoek:

1. Ik heb begrepen, dat het Bewonerscomite Welgelegen een goede gespeksrelatie heeft met ontwikkelaar De
Waal; deze locatie zou ik dus niet als ongeschikt willen zien; een gesprek met deze ontwikkelaar (locatie bij
de CNV) over de mogelijkheden is niet nu reeds uit te sluiten; mogelijk gesprek op bestuurlijk nivo;
Een gesprek op bestuurlijk nivo heeft plaats gevonden over dit onderwerp. Dat heeft geleid tot een besluit van
de wethouder om geen onderwijshuisvesting te bespreken met De Waal. Ondertussen hebben we (bijna) een
nieuw college met nieuwe wethouder. Het lijkt mij aan de huidige/nieuwe wethouder om deze uitspraak te
doen. Is er gesproken met het bewonerscomité? Locatie niet laten vallen nu.

2. Nieuwbouw bij Molen de Ster misschien niet exact daar, maar wel in combinatie met de reeds aanwezige
school (zal op termijn ook vervangen moeten worden) en de groenstroken, die daar zijn; ook niet nu reeds
uitsluiten;
Zolang de schoolbesturen allebei aangeven niet naar Lombok te willen met een dislocatie, heeft het
onderzoeken van verschillende locaties in Lombok geen zin. Verwijsafstand en ‘niet willen’ stel ik ter discussie
(zie hierboven).

3. Voormalig militair hospitaal niet nu reeds uitsluiten; dit betreft een zeer grote locatie met diverse gebouwen
en terrein; nader onderzoek is zeker de moeite waard; mogelijk gesprek op bestuurlijk nivo; hier zou wellicht
een prachtige kans liggen voor onderwijs en integratie in een brede voorziening (waaronder taalklassen);
Nu is er gesproken met de eigenaar/beheerder. Een gesprek op bestuurlijk nivo kan op een later moment in
worden gepland. Lijkt mij ook taak voor huidige/nieuwe wethouder. Locatie niet laten vallen nu.

4. Cervanteslaan: sportvelden
en of het bestaand gebouw uitbreiden (wordt reeds gebruikt
voor BSO) is toch wel nader te onderzoeken? Een (sport)functie geven aan eventueel het dak bij nieuwbouw
is niet nieuw in Utrecht (zie bijvoorbeeld bij IKEA); hier zou een prachtige kans liggen voor sport en
onderwijs in een brede voorziening;
We nemen nog een keer op met de beheerder. Goed plan. Locatie niet laten vallen nu.

5. Nabij de Hommel zou een nader onderzoek naar een daadwerkelijke ruimtelijke inpassing met
dubbelgebruik (tennis op het dak, of parkeren op het dak) de moeite waard zijn; net als bij Marco van Basten
(Cervanteslaan) zou hier een prachtige kans liggen voor sport en onderwijs in een brede voorziening; zelfs
naast het zwembad en denksportcentrum;

Er is hier echt geen ruimte, behalve als er wordt gekozen voor een oplossing met dubbelgebruik zoals je nu
voorstelt. Andere oplossingen zijn eenvoudiger en daarmee sneller te realiseren en komen dus eerder in
aanmerking. Er is nog geen objectieve beoordeling van ‘andere oplossingen’ en dus kan deze conclusie nog
niet getrokken worden. Locatie niet laten vallen nu.

6. Een woningcorporatie heeft ook een maatschappelijke taak; Mitros (locatie
zou mee na
kunnen denken naar maatschappelijke voorzieningen in Wijk West en Oog in Al; zij hebben mogelijk
locaties en ideeën voor geschikte onderwijslocaties in combinatie met andere maatschappelijke
voorzieningen en of woningbouw; denk ook aan Portaal wellicht; en ook voor de invulling van op het oog
(te) grote locaties, zou een corporatie een aanvulling van het programma kunnen verzorgen;
Gesprekken met Mitros hebben plaatsgevonden. Zij zien geen mogelijkheden/ruimte. Is hier verslag van? En
is er gesproken met (alle) andere corporaties in Wijk West?

7. Er schijnen in het verleden in Utrecht toch al ‘schoolboten’ geweest te zijn; ik begrijp, dat deze ‘locatie’ af
zou vallen, maar blijkbaar is het niet onmogelijk;
In het algemeen niet, maar in het Merwedekanaal wel onmogelijk om de redenen die worden genoemd in het
locatie onderzoek. Oke.

8. Een nieuwe mogelijke locatie, die ik vernam is nabij/in de Domstad Academie (nabij het CGU);
Dit is een vergadercentrum in particuliere handen, en wordt druk gebruikt. Valt af om dezelfde redenen als De
Munt. Oke.

9. Buurthuis Rosa
is een voormalig schoolgebouw; nu door (gemeente) in gebruik voor
diverse functies; wellicht om te bouwen naar een MFA met meerdere functies, waaronder onderwijs;
Zolang de schoolbesturen allebei aangeven niet naar Lombok te willen met een dislocatie, heeft het
onderzoeken van verschillende locaties in Lombok geen zin. Er is bovendien geen/onvoldoende ruimte in het
buurthuis, naast de functies die er nu al in zitten. Verwijsafstand en ‘niet willen’ stel ik ter discussie (zie
hierboven). Heeft overleg met gebruikers in of beheerder van het buurthuis plaatsgevonden? Met dit type
gebruikers is er een potentieel MFA te vormen. Locatie niet laten vallen.

10. Locatie Lombokplein;
Zolang de schoolbesturen allebei aangeven niet naar Lombok te willen met een dislocatie, heeft het
onderzoeken van verschillende locaties in Lombok geen zin. Ik zie ook niet zo snel waar hier ruimte zou zijn
voor een school? Het plein zelf heeft een belangrijke functie voor de buurt. Verwijsafstand en ‘niet willen’ stel
ik ter discussie (zie hierboven).

11. Thomas a Kempisplantsoen staat blijkbaar op de rol om herontwikkeld te worden; dit biedt kansen;
geografisch goede plek in West, ook met het oog op de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek;
Zolang de schoolbesturen allebei aangeven niet naar Lombok te willen met een dislocatie, heeft het
onderzoeken van verschillende locaties in Lombok geen zin. Verwijsafstand en ‘niet willen’ stel ik ter discussie
(zie hierboven). Locatie niet laten vallen.

12. Aan de overkant van de Dafne Schippersburg komt ontwikkeling en ook een school (heb ik horen zeggen);
zijn hier combinaties denkbaar; bijvoorbeeld door het doorschuiven vanuit de Montessorischool;
Zullen we in tweede instantie meenemen en bespreken met SPO Utrecht. Graag dus opnemen als mogelijke
locatie in het onderzoek.

13. Opvallend dat we niet ‘over de wijkgrenzen’ kunnen kijken? Kanaleneiland heeft leegstand in
onderwijslocaties;

Kanaleneiland is al opgenomen in het locatieonderzoek, maar verder weg dan de benoemde Rafaelschool past
het niet binnen de verwijsafstand uit de Verordening. Verwijsafstand en ‘niet willen’ stel ik ter discussie (zie
hierboven).

14. Ik contact met meerdere Wijk West – bewoners bleek eens te meer, dat wij al zeer kleine
vertegenwoordiging uit Wijk West zeker niet een volledig beeld hebben kunnen bieden aan de mogelijke
locaties in Wijk West en of Oog in Al.
De oproep om mee te denken is breder verspreid via wijkbureau en via de nieuwsbrief wijk west. In de
klankbordgroep zitten ook ouders van leerlingen en leerkrachten, die in de wijk west wonen. Ik blijf bij mijn
standpunt, dat het een smalle vertegenwoordiging is. Samen doen we uiteraard ons best.

Tot zover voor nu.

Succes!

Met vriendelijke groet,

M: 06

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

@utrecht.nl>
"IBF Cats" <
Tue, 29 May 2018 13:37:43 +0200
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
@utrecht.nl>;"Broekmeulen, Rachel"
"Dam, Ge van" <
RE: uren ophogen
2E

2E

2E

2E

@utrecht.nl>

Beste Ellen,
De onderstaande uren zijn toegekend.
Ik zie dat de uren van R. Broekmeulen onder kostplaats van ruimte vallen en die van E. Kassing onder IB PMB.
Klopt dat?

Met vriendelijke groet,
2E

Financieel administratief medewerker
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Financien

Postadres 10080, 3505 AB Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ, Utrecht
@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: dinsdag 29 mei 2018 13:26
Aan: IBF Cats
CC: Dam, Ge van; Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: uren ophogen
Beste collega’s,
Willen jullie s.v.p. een aantal ophogingen doen?
Kostenplaats: 7134040 voorb. Gebiedsontw mp PO
) bedrag:
Rachel Broekmeulen: ophogen met 128 uur (uurtarief
) bedrag:
Ellen Kassing: ophogen met 60 uur (uurtarief
2E

2E

Willen jullie mij laten weten als het is geregeld?

2E

2E

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

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

@utrecht.nl>
"Dam, Ge van"
Tue, 26 Jun 2018 14:11:50 +0200
@utrecht.nl>
"Broekmeulen, Rachel"
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
RE: uren schrijven Oog in Al

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

2E

2E

2E

Hoi Rachel,
Ja, uren zijn akkoord

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

Onderwijs, MFA's, Sport

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 7e Zuid

Telefoon 06

2E

of 030

2E

Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 13:41
Aan: Dam, Ge van
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: uren schrijven Oog in Al
Hallo Gé,
Ik was zojuist mijn uren aan het schrijven en ik heb tot begin juni 232 uur gebruikt voor dit project. We gingen
uit van ongeveer 16 uur per week, maar de benodigde inzet is eigenlijk altijd wel meer geweest dan dat. En nu
kom ik dus nog wat tekort.
Zou je daarom svp nog een overschrijding willen goedkeuren van 60 uur voor de maand juni en dan nog 1 uur
per week tot eind september, dus in totaal 70 uur extra?
Met excuses voor het ongemak.

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

2E

/ 06

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

@utrecht.nl>
"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 12 Jun 2018 10:54:01 +0100
"<
@utrecht.nl>
RE: Vaststellingsovereenkomst juridische status afvoerleidingen in/boven perceel Directievilla

From:
Sent:
To:
Subject:

2E

2E

2E

2E

Die hebben de orginele mail op 17 mei al in cc gehad.

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: dinsdag 12 juni 2018 11:53
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: RE: Vaststellingsovereenkomst juridische status afvoerleidingen in/boven perceel Directievilla
2E

2E

Dag Rachel,
Wil je deze mail dan naar
Bedankt.

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Projectleider
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie
Team Onderwijs

2E

en Ge doorsturen?

Postadres Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig dinsdag t/m vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 12 juni 2018 11:51
Aan:
Onderwerp: FW: Vaststellingsovereenkomst juridische status afvoerleidingen in/boven perceel Directievilla
2E

2E

2E

Zie onderstaand ter info. Volgens mij ligt de actie bij jouw collega

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
[
@boei.nl]
Verzonden: donderdag 17 mei 2018 17:56
Aan: Broekmeulen, Rachel
2E

2E

2E

2E

2E

CC:
; Dam, Ge van;
Onderwerp: FW: Vaststellingsovereenkomst juridische status afvoerleidingen in/boven perceel Directievilla
2E

2E

2E

2E

2E

2E

Beste Rachel,
Onderstaande punt loopt nog ten aanzien van Directie Villa. Dit ter informatie.
Met vriendelijke groet,
2E

2E

Projectleider
BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed
Postbus 2641
3800 GD Amersfoort
T
@boei.nl
www.BOEi.nl
2E

2E

Like ons op Facebook
Volg ons op Twitter

[
@utrecht.nl]
Van:
Verzonden: donderdag, 17. mei 2018 09:15
@boei.nl>
Aan:
@utrecht.nl>;
<
utrecht.nl>; '
CC:
@gmail.com>
Onderwerp: RE: Vaststellingsovereenkomst juridische status afvoerleidingen in/boven perceel Directievilla
2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

'

2E

Goedemorgen

2E

Zoals laatst telefonisch besproken heb ik een interne memo opgesteld behorende bij een mandaatbesluit. Begin
volgende week staat een intern overleg over wie het mandaatbesluit kan tekenen. De vervolg stap is een laatste
controle door de afdeling juridische zaken. Ik kan je nu helaas nog geen exacte datum geven waarop getekend
kan worden. Ik zit er wel bovenop en hoop jullie zo snel mogelijk de positieve uitslag te melden.
Met vriendelijke groet,
2E

2E

2E

Gemeente Utrecht

Ontwikkelorganisatie Ruimte

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Tel 2E
E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag

Van:
[
@boei.nl]
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 19:09
Aan:
;
;'
'
CC:
Onderwerp: RE: Vaststellingsovereenkomst juridische status afvoerleidingen in/boven perceel Directievilla
Urgentie: Hoog
2E

2E

2E

2E

Beste

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

Kan je me informeren wanneer de vaststellingsovereenkomst getekend kan worden zodat we dit dossier kunnen sluiten.
mee in de mailberichten omdat we
Indien je nog informatie nodig hebt verneem ik dit graag. Ik neem de heer
samenwerken om dit punt af te wikkelen.
De vaststelling is namelijk recentelijk in de vergadering van de VVE aan de orde geweest en de verwachting is dat wij dit
spoedig zullen afwerken.
2E

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Projectleider
BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed
Postbus 2641
3800 GD Amersfoort
T
@boei.nl
www.BOEi.nl
2E

2E

Like ons op Facebook
Volg ons op Twitter

[
@utrecht.nl]
Van:
Verzonden: maandag, 30. april 2018 11:12
@boei.nl>
Aan:
Onderwerp: FW: Vaststellingsovereenkomst juridische status afvoerleidingen in/boven perceel Directievilla
2E

2E

2E

2E

Geachte heer

2E

2E

2E

2E

en
met het
Onderstaande correspondentie heb ik doorgestuurd gekregen van de heren
verzoek om hier namens de gemeente op te reageren. Ik begrijp dat deze situatie inmiddels al enkele maanden
speelt. Ik kan mij daarom voorstellen dat er zich in de tussentijd ontwikkelingen hebben voorgedaan. Graag heb
ik hierover eerst telefonisch contact met u. Zojuist lukte het niet om contact te leggen. Wilt u mij daarom
? Op maandag, dinsdag en woensdag werk ik voor de gemeente Utrecht. Op de
terugbellen op
andere dagen werk ik vanuit andere locaties maar ben ik wel telefonisch bereikbaar. Ik hoor graag.
2E

2E

2E

2E

Met vriendelijke groet,
2E

2E

2E

Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag of vrijdag

Alle afspraken, opdrachten, overeenkomsten en andere verplichtingen zijn onder het voorbehoud van goedkeuring
door de directie van BOEi. De inhoud van dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om gelezen te
worden door de geadresseerde. Wij verzoeken u derhalve dit email bericht direct aan de geadresseerde te
overhandigen. Indien dit email bericht per vergissing door u is ontvangen verzoeken wij u direct (telefonisch
) contact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht
is strikt verboden.
2E

2E

Alle afspraken, opdrachten, overeenkomsten en andere verplichtingen zijn onder het voorbehoud van goedkeuring
door de directie van BOEi. De inhoud van dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om gelezen te
worden door de geadresseerde. Wij verzoeken u derhalve dit email bericht direct aan de geadresseerde te
overhandigen. Indien dit email bericht per vergissing door u is ontvangen verzoeken wij u direct (telefonisch
) contact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht
is strikt verboden.
2E

2E

Utrechtseweg 8b
1213 TS Hilversum
035 628 16 77
info@maarbouwmanagement.nl
www.maarbouwmanagement.nl
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onderwerp: Verkenning

Onderzoek locaties Oog en

lokalen Parkvilla

al

projectnummer: 17823

datum; 12 juni 2018

versie: 02

INLEIDING
De Gemeente Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de toekomstige behoefte van lagere
schoollokalen in de wijk Oog en Al in de Gemeente Utrecht. De berekeningen geven aan dat er
binnen 3 a 4 jaar in totaal 9 nieuwe permanente schoollokalen zijn benodigd.
De Johan de Witt school heeft 5 extra lokalen nodig, de St. Dominicusschool dient uitgebreid te
worden met 4 lokalen.

1.1

DOEL ONDERZOEK
Opdracht Gemeente Utrecht
Mevrouw R. Broekmeulen van de Gemeente Utrecht heeft Maar! bouwmanagement opdracht
gegeven om de haalbaarheid te onderzoeken voor het realiseren van 5 schoollokalen in de
Parkvilla. Dit onderzoek beoordeeld de bouwkundig en installatietechnisch staat van het gebouw
en wat er moet gebeuren om de lokalen in het gebouw te realiseren. Een raming van de kosten is in
het rapport niet aangegeven, omdat er teveel onzekerheden inzitten om een realistische raming te
kunnen maken.

1.2

UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK
Uitgangpunten voor dit onderzoek is de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs van de
Gemeente Utrecht en de regelgeving conform de eisen Frisse Scholen klasse B, waaraan getoetst
wordt.
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ALGEMENE GEGEVENS
INLEIDING
Park Oog en Al 1
3533 HE Utrecht

In 1666 kocht Everard Meyster, bijgenaamd "de Dolle Jonker", een stuk grond in een knik van de
Leidsche Rijn om de uitvoering van de uitbreidingsplannen van Moreelse te kunnen volgen. Kort
daarvoor (1663-1665) was de Leidsche Rijn (1663-1665) aangelegd.
Meyster noemde het landgoed Oog in Al. Het verschafte zicht op de stad en de geplande
uitbreidingen. De uitbreiding stokte overigens daarna.
De gemeente Utrecht kocht in 1918 de voormalige buitenplaats van Everard Meyster van Pieter
Hendrik van den Broeke. Deze bestond uit het huis, de tuin en de omringende weilanden. Op de
weilanden zou een tuinstad worden aangelegd. De stad Utrecht had hiervoor de
architect Berlage aangetrokken. De wijk Oog in Al is uiteindelijk als enig onderdeel van dit plan
uitgevoerd. Rond 1920 kregen het huis en de tuin een nieuwe bestemming.
Het was de 'plantagemeester' J.J, Denier van der Gon, die het park heeft ontworpen en
verantwoordelijk was voor de uitvoering van de aanleg. In de winter van 1921/22 werden onder
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Gemeente Utrecht

project:

onderwerp: Verkenning

Onderzoek locaties Oog en

lokalen Parkvilla

al

projectnummer: 17823

datum; 12 juni 2018

versie: 02

andere werklozen ingeschakeld om dit project te voltooien. In 1923 wordt het buiten Oog in Al
omgebouwd tot een theehuis. Het jaar erop wordt het park rond het buiten gewijzigd en vergroot
tot het Park Oog in Al zoals het er nu nog ligt. Samen met de theekoepel in de tuin van het
voormalige landhuis werd het huis een sfeervolle ontmoetingsplek voor de Utrechtse bevolking. In
1961 tot 2014 werd een filiaal van de Openbare Bibliotheek in het landhuis gevestigd.

Eiaendomssituatie
De Gemeente Utrecht is eigenaar van het pand. Schooriderwoerd is nu de hoofdhuurder van het
pand. In het pand zijn verder diverse bedrijven en organisaties gevestigd.
Beschrijving gebouw
Het gebouw dateert uit 1664. De bouwstijl is Hollands classisisme. Het gebouw is nadien een aantal
keren verbouwd en uitgebreid.

Oppervlakte gebouw
Oppervlakte BVO is 762m2, waarvan 46m2 kelder en 191 m2 zolder.

Monumentenstatus
Sinds 1967 is het gebouw een rijksmonument.
Monumentnummer: 18294 Park Oog in Al 1 3533 HE te Utrecht

Situatie
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BESTEMMINGSPLAN

Bestemminasplan
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16.1 Bestemmingsornschrijving
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.
Maatvoering
Maximum bouwhoogte (m): 6
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WELSTAND
Welstand
Wel stand snota Utrecht: De Schoonheid van Utrecht - juni 2004/ december 2015 | 01-WE-016
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Welstandsnota Utrecht: De Schoonheid van Utrecht juni 2004/ december 2015 I 01 WE 017

Oog in Al
Beleidskaan
Legenda Beleidskaan
Niveau'5

Aanduidingen

Open

’ Ontwikkel liigs
j gebieden
"
>.

Grens van
het gebied

Behoud

Stimulans

monumenten
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NJ

In de welstand nota wordt de locatie aan het Park Oog en Al In het niveau "behoud" ingedeeld.
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REALISEREN SCHOOLGEBOUW
BOUWKUNDIG
3.1.1

BUITENGEVELS
Bestaand:
De buitengevels zijn van baksteen en gemetseld in staand verband. Op de gevels zijn
metalen ankers aanwezig ter plaatse vari de verdiepingsvloeren. De gevels en de voegen
zijn in redelijke goede staat.
Gezien het bouwjaar is de verwachting dat er (hoofdzakelijk) geen spouwmuur aanwezig
is en de buitengevels niet geïsoleerd zijn. Er zijn geen duidelijke tekeningen of gegevens
hierover aanwezig.
Maatregelen voor realiseren school:
-Buitenmetselwerk en voegwerk nalopen.
-Afhankelijk van ambitie Frisse Scholen en medewerking RCE. Om de energieprestatie
omhoog te brengen conform Frisse Scholen zullen de buitengevels b.v. dienen te worden
voorzien van geïsoleerde voorzetwanden.

3.1.2

BUITENKOZIJNEN
De buitenkozijnen zijn van hout. De deurkozijnen zijn voorzien van hardstenen
onderdorpels en neuten. De raamkozijnen zijn deels voorzien van een hardstenen
onderdorpel. De ramen en deuren in de kozijnen zijn van hout. De raamkozijnen zijn
voorzien van naar boven schuivende ramen.
De kozijnen en deuren zijn geschilderd. Het schilderwerk is in redelijk goede staat.
De buitenkozijnen zijn voorzien van enkel glas, waarvan een gedeeltelijk waarschijnlijk het
oorspronkelijke glas is.
Maatregelen voor realiseren school:
-Afhankelijk van ambitie Frisse Scholen en medewerking RCE. Om de energieprestatie
omhoog te brengen conform Frisse Scholen zullen de buitenkozijnen dienen te worden
voorzien van dubbelglas en dubbele kierdichting. Indien dit niet bouwkundig mogelijk is,
zullen de kozijnen vervangen moeten worden.

3.1.3

DAKEN
Het hoofdgebouw is voorzien van een schuine kap. De aanbouwen hebben een plat dak.
De schuine kap is voorzien van keramische pannen, type oud hollandse pan. Op de
nokken is lood aangebracht. In het dak zijn dakramen geplaatst en zijn een aantal
dakkapellen aanwezig. Deze dakkapellen zijn deels voorzien van zinken bekleding aan de
buitenzijde. Niet geconstateerd kan worden of het dak geïsoleerd is.
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De platte daken zijn voorzien van bitumineuze dakbedekking. Langs de dakranden is een
zinken kraal aangebracht. Gedeeltelijk zijn de dakranden voorzien van een overhangend
houten boeiboord.
Maatregelen voor realiseren school:
-Afhankelijk van ambitie Frisse Scholen en medewerking RCE. Om de energieprestatie
omhoog te brengen conform Frisse Scholen zal het dak extra geïsoleerd dienen te
worden. Mogelijk van binnen uit of op de dakplaten.
De platte daken zullen dienen te worden voorzien van aanvullende dakisolatie, op het dak.
Het is afhankelijk van de bestaande dakopstand of dit mogelijk is. Dakbedekking zal dan
ook vernieuwd gaan worden.
3.1.4

GOTEN
Langs de schuine kap is een geschilderde houten goot aangebracht, deze is voorzien van
een zinken kraal.

3.1.5

SCHOORSTENEN
Het schuine dak is voorzien van een drietal gemetselde schoorstenen, die deels bekleed
zijn met zink. De schoorstenen worden beëindigd met een metalen schoorsteen kap.

3.1.6

HEMELWATERAFVOEREN
Langs de gevels zijn zinken hemelwaterafvoeren aanwezig.

3.1.7

(BUITEN) ZONWERING
Er is geen (buiten) zonwering aanwezig.
Maatregelen voor realiseren school:
-Afhankelijk van ambitie Frisse Scholen en medewerking RCE. Conform Frisse Scholen
dient er helderheidswering nodig op de buitenkozijnen.

3.1.8

VLOEREN
De begane grond vloer is steenachtig, met uitzondering van het verhoogde gedeelte.
Verwachting is dat de vloer niet geïsoleerd is, hier zijn geen gegevens over bekend.
De verdiepingsvloeren zijn samengesteld uit een houten balklaag met houten vloer
beschot.
Maatregelen voor realiseren school:
-Afhankelijk van ambitie Frisse Scholen en medewerking RCE. Om de energieprestatie
omhoog te brengen conform Frisse Scholen zal de begane grond vloer en kelder
(aanvullend) geïsoleerd dienen te worden.
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TRAPPEN
Op de begane grond is een houten trap aanwezig vanaf peil naar het verhoogde gedeelte.
Van de begane grond naarde 1e verdieping is een houten trap van 1,1m breed aanwezig.
Op de eerste verdieping zijn verschillende houten trappen aanwezig om het hoogte
verschil te overbruggen. Van de 1e verdieping naar de zolder is een houten trap aanwezig.
Maatregelen voor realiseren school:
Een tweede vluchtweg dient gecreëerd te worden op de 1e verdieping, vanwege de
functieverandering en de hoeveelheid personen die aanwezig zijn. Hiervoor dient een
vluchttrappenhuis te worden gerealiseerd (zie plattegrond nieuw)

3.1.10

KELDER
Onder ruimte 0.6 van de begane grond is een kelder aanwezig. Deze is toegankelijk vanuit
een deur in de buitengevel. De kelder is nu niet bruikbaar, hij staat vol met water.
Maatregelen voor realiseren school:
-waterdicht maken kelder.
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KRUIPRUIMTE
Er is niet geconstateerd of er een toegankelijke kruipruimte aanwezig is onder het
gebouw.
Maatregelen voor realiseren schooi:
-nader onderzoek doen.

3.1.12

TOILETTEN
Op de begane grond zijn vier toiletten aanwezig, waarvan een MIVA toilet.
Op de 1e verdieping zijn twee toiletten aanwezig.
Maatregelen voor realiseren school:
-Toiletten lijken in goede staat.
-Aantal toiletten nazien t.o.v. eisen/ wensen.
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KEUKEN EN PANTRY
Op de begane grond is een uitgifte keuken aanwezig met een balie. Daarnaast is er een
professionele bereidingskeuken aanwezig en in ruimte 0.8 nog een keukenblok.
Op de 1e verdieping, in ruimte 1.7, is een keukenblok aanwezig.

3.1.14

METERKASTEN EN TECHNIEKRUIMTEN
Op de begane grond, onder de trap naar 1e verdieping, is de meterkast aanwezig. Bij de
toiletgroepen op de begane grond is een kast met een cv ketel aanwezig. Op de 1e
verdieping is er in ruimte 1.13 een cv ketel aanwezig.
Op de zolder is een cv ketel aanwezig.
Maatregelen voor realiseren school;
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-zie installaties.
3.1.15

PLAFONDS
De plafonds zijn voorzien van (geschilderde) gipsplaten. De zolder is afgewerkt met
geschilderde dakplaten.
Plafondhoogte nader opmeten.
Maatregelen voor realiseren school:
-zie ruimteakoestiek.

3.1.16

WAND- EN VLOERAFWERKINGEN
Vloerafwerking
De verblijfsvertrekken zijn voorzien van tapijt of marmoleum afwerking. De toiletgroepen
en keukens zijn voorzien van vloer- en wandtegels.
De wanden van de overige ruimten zijn gestuct en geschilderd.
Maatregelen voor realiseren school:
-in de groepsruimten en andere ruimten conform Frisse Scholen een goed nat reinigbare
vloerbedekking realiseren.

3.1.17

BINNENKOZIJNEN EN DEUREN
De binnenkozijnen en deuren zijn van hout. Op de begane grond zijn er een tweetal
hardglazen puien (ruimte 0.6 en 0.7)
Maatregelen voor realiseren school:
Hardglazen binnenpuien verwijderen en eventueel vervangen voor kozijnen met
geluidswering, zie ook luchtgeluidisolatie.
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BUITENRUIMTE
Het gebouw is gelegen in een park. Er is een parkeerplaats op openbaar terrein nabij.
Rondom het gebouw zijn grindpaden en een terras.
Maatregelen voor realiseren school:
-verhard buitenterrein aanleggen conform normen Voor 5 lokalen zal een buitenterrein
van ca, 500m2 buitenruimte nodig zijn (spelen 420m2, fietsparkeren 52m2 PvE (parkeernota
75m2)) Voor het autoparkeren zullen 3 stuks parkeerplaatsen nodig zijn, op openbare
parkeerplaats.

3.1.19

GELUIDWERING GEVEL
De gevel is opgebouwd uit gemetselde buitenmuren met raamopeningen voorzien van
enkelglas. De kozijnen zijn niet voorzien van dubbele kierdichting. Verwachting is dat de
geluidswering van de gevel niet hoog zal zijn.
Maatregelen voor realiseren school:
-Afhankelijk van ambitie Frisse Scholen en medewerking RGE. Om de geluidwering
omhoog te brengen conform Frisse Scholen zullen de buitenkozijnen dienen te worden
voorzien van dubbelglas en dubbele kierdichting. Indien dit niet bouwkundig mogelijk is,
zullen de kozijnen vervangen moeten worden. E.e.a. dient nader aan gerekend te worden.
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RUIMTEAKOESTIEK
De verblijfsruimten zijn niet voorzien van een akoestische plafond (of wandbekleding). In
alle ruimten behalve het restaurant 0.1 zijn wel voorzien van tapijt, die meehelpt de
nagalmtijd te verlagen.
Maatregelen voor realiseren school:
-Afhankelijk van ambitie Frisse Scholen en medewerking RCE. Om de ruimteakoestiekte
verbeteren kunnen akoestische wand- of plafondvoorzieningen worden aangebracht. Er
dient hiervan een berekening gemaakt te worden.

3.1.21

LUCHTGELUID ISOLATIE
De ruimten worden gescheiden door overwegend steenachtige wanden. In deze wanden
zitten eenvoudige houten kozijnen/ deuren of hardglazen puien. De luchtgeluidisolatie zal
waarschijnlijk niet hoog zijn vanwege de eenvoudige houten kozijnen.
De verdiepingsvloeren zijn samengesteld uit een houten balklaag met houten vloer
beschot, voorzien van een gipsplaten plafond. Verwachting is dat de luchtgeluidisolatie
niet hoog zal zijn.
Maatregelen voor realiseren school:
Hardglazen binnenpuien verwijderen en eventueel vervangen voor kozijnen met
geluidswering. Bestaande kozijnen beoordelen.
De verdiepingsvloeren voorzien van een speciale akoestische gipsplaat, om de
luchtgeluidisolatie te verbeteren.
Er dient hiervan een berekening gemaakt te worden.

3.1.22

CO NTACTGELUID ISOLATIE
De verdiepingsvloeren zijn samengesteld uit een houten balklaag met houten vloer
beschot. De trappen zijn van hout.
Verwachting is dat de prestaties betreffende de contactgeluidisolatie niet hoog zijn.
Maatregelen voor realiseren school:
De verdiepingsvloeren voorzien van een speciale akoestische gipsplaat, om de
contactgeluidisolatie te verbeteren. Rekening houden met vloerbedekking.
Er dient hiervan een berekening gemaakt te worden.

3.2

INSTALLATIES
3.2.1

E- INSTALLATIE
E-installatie. aroepenkasten
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De groepenkast is uitgevoeld met hoofdschakelaars en installatie automaten. Alle
groepen zijn voorzien van aardlekautomaten.
Maatregelen voor realiseren school:
Naar verwachting zal deze groepenkast van voldoende automaten beschikken om de
leslokalen van spanning te voorzien.

Datanetwerk
Het huidige datanetwerk is beperkt en zal niet voldoen als les bestemming.
Maatregelen voor realiseren school:
Er zal een nieuw bedraad en draadloos netwerk aangebracht moeten worden
(nood) Verlichting
De verlichting zal is van het type TL aangevuld met spots en hanglampen.
Vluchtweg verlichting is aangebracht, noodverlichting is alleen geconstateerd in het
restaurant gedeelte.
Maatregelen voor realiseren school:
De verlichting zal dienen te worden aangepast conform eisen en nieuwe indeling.
De vluchtweg verlichting zal dienen te worden aangepast naar de nieuwe indeling in de
hergebruikte armaturen zullen dienen te worden gecontroleerd of functionaliteit.
Aanvullend zal er in het gehele pand noodverlichting te worden aangebracht conform
bouwbesluit.
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W- INSTALLATIE
Mechanische ventilatie
Er is huidig geen ventilatie voorziening aanwezig. De keuken kent een afzuigkap, welke
geen toevoerlucht voorziening kent. Verder worden er ramen geopend voor verse
buitenlucht.
Maatregelen voor realiseren school:
Om te voldoen aan frisse scholen b zal er vastgesteld dienen te worden hoeveel leerlingen
en docenten aanwezig zijn. Van hieruit kan de ventilatievoud bepaald worden.
Voor het transport van deze lucht zal een kanalen netwerk aangelegd dienen te worden
boven de vaste verlaagde plafonds. Tevens zal er een stijg/zak schacht gecreëerd dienen
te worden om de begane grond van lucht te voorzien. Deze zou op de positie van de
huidige ketels gecreëerd kunnen worden. Hiervoor dient de constructie berekend d te
worden of hier sparingen gemaakt kunnen worden. De opstelling van de WTW luchtkast
zal dan op de zolder inpandig plaats kunnen vinden. In het dak (binnen zijde) zouden de
afblaas en aanzuigroosters gecreëerd kunnen worden. Dit alle onder voorbehoud van de
mening vanuit monumentenzorg.
Verwarminasinstallatie
Per etage is een Remeha Quinta gas CV ketel uit 2012 geplaatst welke jaarlijks zijn
gekeurd. De laatste inspectie is in 2018 geweest.
Maatregelen voor realiseren school:
Om op deze positie ruimte te creëren voor luchtkanalen zouden deze verplaatst kunnen
worden naar de zolder. Advies om hier een cascade opstelling van te maken met
weerafhankelijke regeling met ruimte compensatie. De CV leidingen kunnen via de zelfde
schacht worden aangebracht als de luchtkanalen.
Tevens dient er een voorziening te worden opgenomen om de LBK van warmwater te
voorzien.
Naar verwachting is er extra vermogen benodigd, de luchtbehandeling zal extra vermogen
vragen, echter zal er ook geïsoleerd worden waardoor er minder energie verloren gaat.
Dit zal door een transmissie berekening vastgesteld moeten worden wanneer de te nemen
maatregelen bekend zijn.
Waterinstallatie (leaionella)
De huidige waterinsta llatie is eeri opbouw koper installatie. Er is geen legionella
beheersplan aangetroffen.
Maatregelen voor realiseren school:
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Indien de toiletgroepen ongewijzigd blijven zal de keuken en horeca afgekoppeid dienen
te worden. De overige installatie zal geïnspecteerd dienen te worden op dode einden tav
legionella preventie. Indien gewenst zal de water installatie uitgebreid dienen te worden
met extra pantry's iri de lokalen. Tevens zal bij de nieuwe ketelopstelling op zolder een
vulpunt aangebracht te worden
Hemelwater- vuilwaterafvoer
Deze installatie zijn geen bijzonderheden aangetrofferi.
Maatregelen voor realiseren school:
Indien er extra tappunten worden gecreëerd in de lokalen en of keuken zal de installatie
hierop aangepast dienen te worden, tevens zal de LBK en ketels op de zolder een extra
afvoer te krijgen.
3.2.4

BEVEILIG! NGSINSTALLATIE
Beveiliaina/alarm installatie
Er is een beveiliging installatie geplaatst. Deze voldoet in zijn huidige situatie
Maatregelen voor realiseren school:
Diverse melders zullen verplaats dienen te worden n.a.v. de nieuwe situatie/indeling. Ook
zijn lang niet alle ramen voorzien van contacten. Nagegaan dient te worden of deze wens
aanwezig is.
Bliksembeveiliainasiristallatie
Niet aangetroffen
Maatregelen voor realiseren school:
Voor scholen is dit in basis geen verplichting. Aanvullende eisen vanuit bijvoorbeeld
vergunningen kunnen deze installatie opleggen.

3.2.5

BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE
Braridmeldinstallatie
Er is een niet automatische brandmeldinstaliatie aangebracht met ontruiming functie.
Blusmiddelen
Er zijn brandslang haspels geplaatst welke ook onderhouden zijn. Laatste keuring 02-2018
Maatregelen voor realiseren school:
Brandmeldinstaliatie
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Naar aanleiding van de nieuwe indeling zal deze centrale dienen te worden uitgebreid met
handmelders en slowwhoops. De installatie voldoet als niet automatische doormelding
een en ander conform de NEN 2535.
Blusmiddelen
Er zijn brandslang haspels geplaatst welke ook onderhouden zijn. Naar verwachting zijn
deze voldoende ook in de nieuwe indeling. Laatste keuring 02-2018
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PLATTEGRONDEN NIEUW
BOUWKUNDIG

Begane grond
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Maar! bouwmanagement
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INSTALLATIES

Airsok

Begane grond
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Airsok

1e verdieping
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Zolder

5
5.1

CONCLUSIE
CONCLUSIE
Maar! bouwmanagement heeft onderzoek gedaan naar de het realiseren van 5 schoollokalen in de
Parkvilla. Het onderzoek beoordeeld de bouwkundig en installatietechnisch staat van het gebouw
en wat er moet gebeuren om de lokalen in het gebouw te realiseren.
Conclusie en aandachtpunten zijn:
-Er passen 5 lokalen in de Parkvilla, maar afmeting en vorm geven beperkte bruikbaarheid.
-Frisse Scholen klasse B conform Programma van Eisen Gemeente Utrecht zullen niet worden
gehaald.
-Nader overleg met de RCE is benodigd in hoeverre de plannen haalbaar zijn. Met name ingrepen
als dragende wanden doorbreken en een noodtrappenhuis aan de buitenzijde maken zullen met
name bespreekpunten zijn.
- Een kostenraming is op dit moment lastig te maken. Na overleg RCE is het beter mogelijk hier een
inschatting van te maken.

pagina 27 van 27

"
@maarbouwmanagement.nl>
"
Tue, 19 Jun 2018 11:13:10 +0100
"<
@utrecht.nl>
Fwd: 17823 parkvilla rapport compleet
17823-180612- Verkenning haalbaarheid Parkvilla versie2.pdf

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dag

2E

2E

2E

2E

2E

2E

hierbij zoals afgesproken

2E

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Mobiel nummer:

2E

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
We zijn op zoek naar nieuwe mensen ter versterking van ons team. Weet u iemand die bij ons zou kunnen passen dan graag een mail
naar info@maarbouwmanagement.nl.

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

P

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

---------- Doorgestuurd bericht ---------<
@maarbouwmanagement.nl>
Van:
Datum: 12 juni 2018 om 16:25
Onderwerp: 17823 parkvilla rapport compleet
@utrecht.nl>
Aan: "Broekmeulen, Rachel"
2E

2E

2E

2E

Dag Rachel,
zoals besproken rapportage haalbaarheid Parkvilla d.d.12-6-2018.
Zie jij op dit moment nog locaties waar gezien het proces nog nader onderzoek nodig is op kort termijn?
Hoor graag van je,
2E

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Mobiel nummer:

2E

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
We zijn op zoek naar nieuwe mensen ter versterking van ons team. Weet u iemand die bij ons zou kunnen passen dan graag een mail
naar info@maarbouwmanagement.nl.

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

P

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

@utrecht.nl>
"Broekmeulen, Rachel"
Wed, 20 Jun 2018 11:22:50 +0100
"<
@utrecht.nl>
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
FW: 17823 parkvilla rapport compleet
17823-180612- Verkenning haalbaarheid Parkvilla versie2.pdf

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

2E

2E

2E

2E

2E

Had je deze al?

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
[
@maarbouwmanagement.nl]
Van:
Verzonden: dinsdag 12 juni 2018 16:26
Aan: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: 17823 parkvilla rapport compleet
2E

2E

2E

Dag Rachel,
zoals besproken rapportage haalbaarheid Parkvilla d.d.12-6-2018.
Zie jij op dit moment nog locaties waar gezien het proces nog nader onderzoek nodig is op kort termijn?
Hoor graag van je,
2E

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Mobiel nummer:

2E

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
We zijn op zoek naar nieuwe mensen ter versterking van ons team. Weet u iemand die bij ons zou kunnen passen dan graag een mail
naar info@maarbouwmanagement.nl.

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

P

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

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

<
@utrecht.nl>
"
Tue, 12 Jun 2018 12:08:16 +0200
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
RE: Verspreidingsgebied
SnipImage.jpg
2E

2E

2E

Hoi Ellen,
Even op een kaartje de locaties ( grofweg) aan gegeven, alleen ligging parkeerterrein Ravellaan weet ik niet
precies.
Dat geeft een beetje beeld van hoe ze liggen.
Nu is de vraag:
Gaan jullie per locatie mensen vragen te reageren, en worden er op verschillende locaties gesprekken
georganiseerd, of gaat het met 1 wijkbericht en kunnen mensen schriftelijk reageren op alle locaties.
Dat is wel bepalend hoe je verder selecteert.
Als het een wijkbericht wordt dan kun je er bijan niet om heen om zo goed als de hele wijk te berichten.
Ga je per locatie bespreken dan zou je de omliggende straten kunnen doen. Die kun je dan heel gemakkelijk uit
stroomlijn halen, maar dan krijg je inderdaad 5 selecties ( Handelstraat en Palestrinalaan kun je wel in 1x doen).
Ik hoor wel van jou. Kan je in ieder geval laten zien hoe je op basis hiervan een adressenuitdraai maakt.
Stel je maakt een selectie rondom de uitbreiding Dantelaan dan zou je bijv. Racinelaan, Molierelaan, Dantelaan,
stukje Petrarcalaan kunnen doen, maar dat hangt af van tot waar je “overlast” zou verwachten.
Kunnen we donderdag wel even bekijken hoe je dat dan kunt doen.
Helpt dit?

Met vriendelijke groet,
2E

projectassistent
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven

Projectmanagementbureau

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521AZ Utrecht

Telefoon 030- 2E
E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl
Aanwezig maandag tm donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Kassing, Ellen
Verz
Aan:
Ond

2 juni 2018 10:23

2E

Hallo

ingsgebied

2E

Fijn, dat je mij wilt helpen!
Een stukje achtergrond, misschien helpt dat
Er is een schoollokalen tekort bij twee scholen in Oog in Al. Er heeft een locatieonderzoek plaatsgevonden en
daar zijn verschillende voorkeurlocaties naar voren gekomen. Deze voorkeurlocaties worden voorgelegd aan de
omgeving met het verzoek om hierop te reageren. Het ligt in de buurt gevoelig i.v.m. verkeer en geluidsoverlast
(bijvoorbeeld bij buiten spelen).
Het gaat om het volgende locaties:
1. Dominicuskerk, Palestrinaweg 1

2. Bijbouwen bij de St. Dominicusschool, Händelstraat 51

3. Eerste verdieping Cereolfabriek, E. Meijsterlaan 1 (deze vind je in het Excell-bestand, helaas heeft UVO hier geen kaartje
van)

4. Parkvilla, Park Oog in Al 1

5. Nieuwbouw op parkeerterrein Ravellaan
6. Bijbouwen bij de 2e Marnixschool, Dantelaan 2-a

Wij denken zelf aan de straten die er direct aan zitten en de straten er achter. Kan jij een voorstel doen voor een
logisch verspreidingsgebied? Het kan zijn dat we bijvoorbeeld 6 verschillende verspreidingsgebieden hebben.
Kijk vooral wat jij logisch vindt. Dan kan ik deze voorleggen aan de projectmanager en communicatieadviseur.
Wellicht moeten ze daarna nog iets worden aangepast.
Als je vragen hebt, bel gerust!
Super bedankt voor je hulp!!! En laat maar weten hoeveel uurtjes hiervoor je nodig hebt.
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

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

@utrecht.nl>
"Broekmeulen, Rachel"
Thu, 17 May 2018 12:26:01 +0200
@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
RE: Voorbespreking klankbordgroep

From:
Sent:
To:
Subject:

2E

2E

Hoi Ellen,
Ik kan 25 mei niet tussen 10.20 en 11.00 uur, verder wel.
28 mei: hele dag
29 mei: voor 11.00 uur

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-286

2E

/ 06

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 17 mei 2018 9:10
;
;
Aan:
CC: Dam, Ge van; Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: Voorbespreking klankbordgroep
2E

2E

2E

;'

2E

';

2E

Beste allen,
Graag willen wij een nieuwe datum plannen voor de voorbespreking klankbordgroep.
Eventuele mogelijkheden zijn:
25 mei (ochtend)
28 mei (hele dag)
29 mei (ochtend)
Willen jullie mij laten weten wanner jullie kunnen?
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

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

VOORBLAD

Agendapunt:

Staf Onderwijs
Onderwerp:
Stafdatum:
Afdelingshoofd:
Opsteller:
Best. Contactpersoon:
Behandelingsvoorstel:

Ter bespreking/ter besluitvorming/ ter informatie

Geheim:

Ja/Nee

Product:
Bijzondere procedures
Bijlagen
Aanleiding voor dit voorstel:
Gevraagd besluit:
Onderbouwing: met knelpunten/Risico’s, ervaringen andere gemeenten

Consequenties van het voorstel
Politiek:
Financieel:
Formatief:
Juridisch:
Participatie:
Communicatie:

eigen organisatie:

niet van toepassing

raad/pers/publiek:

geen

Betrokkenen:
Portefeuillehouder:
Portefeuillehouders
betrokken:

intern:
Stakeholders:

Planning en vervolg:
vervolgstafbespreking
Afstemming en akkoord
College
Raadsinformatieavond
(evt)

Commissie

extern:

Raad

Internet www.utrecht.nl
Aanwezig Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

From:
Sent:
To:
Cc:

"
@maarbouwmanagement.nl>
"
Thu, 14 Jun 2018 11:10:27 +0100
"<
@utrecht.nl>
@utrecht.nl>;
"Broekmeulen, Rachel"
@boei.nl>;
"<
ksu-utrecht.nl>
Re: Voortgang noodzakelijke aanpassingen Cereol 1e verdieping
2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

Subject:

"<

2E

2E

2E

2E

"

2E

2E

@

>;"

2E

2E

2E

Dag
van Boei gebeld, uitkomst is dat LBK Cereol kan worden opgevoerd naar gewenste
capaciteit.
gaat bedrijf hiervoor inschakelen en contact laten zoeken met directeur school,
2E

2E

2E

2E

2E

<

2E

2E

2E

2E

ksu-utrecht.nl>

2E

Dit gaat ieder geval voor nieuwe schooljaar gebeuren.
Verder zal er overleg nodig zijn met Boei voor alle andere aanpassing als verwijderen keukenblok, vloerbedekking
evt. aanhelen, verlichting op nivo brengen en eventueel buitenwand naisoleren. (nodig? ook gedaan verdieping lager?)
Rachel had uitgesproken dit door Boei te laten doen.
om een afspraak te maken met Boei hierover.
Laat het initiatief even bij jou
Hoor van je,
2E

2E

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Mobiel nummer:

2E

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
We zijn op zoek naar nieuwe mensen ter versterking van ons team. Weet u iemand die bij ons zou kunnen passen dan graag een mail
naar info@maarbouwmanagement.nl.

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

P

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

Op 14 juni 2018 om 10:38 schreef
Dag

2E

2E

2E

@utrecht.nl>:

2E

Afgelopen vrijdag spraken we elkaar over de noodzakelijke aanpassingen van de 1e verdieping Cereol voor de
KSU.

Je gaf aan dat BOEI nog reageert op de vraag of zij met hun installatie technische partij de aanpassingen
kunnen realiseren. Ook is nog niet geheel duidelijk wat die aanpassingen precies zijn. De zomerperiode nadert
al snel en de kans op uitvoering van werkzaamheden neemt snel af vanwege levertijden, capaciteit, etc. Al
met al baart mij dit zorgen. Wil je hier bovenop zitten alsjeblieft?

Ik hoor het graag van je.

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Projectleider
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig dinsdag t/m vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

"
"
Thu, 14 Jun 2018 09:38:39 +0100
'"
@maarbouwmanagement.nl>
"'
Voortgang noodzakelijke aanpassingen Cereol 1e verdieping

From:
Sent:
To:
Subject:

Dag

2E

2E

2E

2E

2E

2E

Afgelopen vrijdag spraken we elkaar over de noodzakelijke aanpassingen van de 1e verdieping Cereol voor de
KSU.
Je gaf aan dat BOEI nog reageert op de vraag of zij met hun installatie technische partij de aanpassingen
kunnen realiseren. Ook is nog niet geheel duidelijk wat die aanpassingen precies zijn. De zomerperiode nadert al
snel en de kans op uitvoering van werkzaamheden neemt snel af vanwege levertijden, capaciteit, etc. Al met al
baart mij dit zorgen. Wil je hier bovenop zitten alsjeblieft?
Ik hoor het graag van je.

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Projectleider
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Onderwijs

Postadres Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig dinsdag t/m vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

"
@maarbouwmanagement.nl>
"
Wed, 20 Jun 2018 10:13:49 +0100
"
@boei.nl>
"<
@utrecht.nl>;"Broekmeulen, Rachel"
"
Re: 17823 voortgang onderzoek luchtbehandeling Cereol

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

@utrecht.nl>

zou je me kunnen aangeven wanneer offerte komt voor aanpassingen Luchtbehandeling lokaal Cereol en
Dag
wat inhoud wordt offerte? Is het alleen instellen van installatie?
Groeten,
2E

2E

Met vriendelijke groet,
2E

2E

Mobiel nummer:

2E

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
We zijn op zoek naar nieuwe mensen ter versterking van ons team. Weet u iemand die bij ons zou kunnen passen dan graag een mail
naar info@maarbouwmanagement.nl.

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

P
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Op 8 juni 2018 om 11:39 schreef
Beste

2E

2E

2E

@boei.nl>:

2E

Eh nee, maar ik ga het navragen.

Groeten,

2E

2E

2E

BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed

Postbus 2641
3800 GD Amersfoort

M
T

2E

2E

2E

@boei.nl

2E

www.BOEi.nl

Projecten van BOEi worden mede mogelijk gemaakt door de

Van:
@maarbouwmanagement.nl]
Verzonden: vrijdag, 8. juni 2018 10:48
<
@boei.nl>
Aan:
@utrecht.nl>;
CC: Broekmeulen, Rachel
Onderwerp: 17823 voortgang onderzoek luchtbehandeling Cereol
2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

Dag

2E

2E

2E

>

2E

2E

is er voortgang in luchtbehandeling metingen en mogelijkheden uitbreiding luchthoeveelheden Cereol?

hoor van je,

Met vriendelijke groet,

2E

2E

Mobiel nummer:

2E

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

We zijn op zoek naar nieuwe mensen ter versterking van ons team. Weet u iemand die bij ons zou kunnen passen dan graag een mail
naar info@maarbouwmanagement.nl.

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

P

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

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
) contact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email
760
bericht is strikt verboden.
2E

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

"Makelpunt"
Tue, 17 Apr 2018 11:08:24 +0200
"Broekmeulen, Rachel"
"Kassing, Ellen"
RE: vraag over verplaatsing kantoorruimte
FW: bouwsteen

Beste Rachel
Graag als eerste stap: zie tekst in de bijlage om ( deels ) te gebruiken.
Na ontvangst van de zoekvraag zetten we mogelijke opties op een rijtje. we kunnen niets beloven maar helpen
graag!.
Zo ook Emma at Work ( ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) geholpen aan een ruimte op
Wellicht ook mooie samenwerking mogelijk als ze daar open voor staat.
Maar eerst graag vragen om de zoekvraag in te dienen via contactpagina “niet gevonden wat ik zocht. Dien een
een zoekvraag in

Mede namens
Met vriendelijke groet,
Makelpunt Utrecht
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Vastgoed

Postadres 3521 AZ

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 030-

06-

E-mail
Internet www.utrecht.nl/Makelpunt
Aanwezig ma,di,wo,do-ochtend,vrij

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 17 april 2018 10:25
Aan:

CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: vraag over verplaatsing kantoorruimte
Hallo
Via via heb ik jouw naam doorgekregen. Ik heb een vraag.
Op de eerste verdieping van de Cereolfabriek in de wijk Oog in Al komt een extra klaslokaal voor de basisschool
St. Dominicus. Dat lokaal wordt in ieder geval 2 jaar gebruikt, en misschien langer dan dat, vanaf augustus
aanstaande.
Tegenover dat klaslokaal, aan dezelfde gang, zit een bedrijfje: “Sara Werkt”. Dit is een kantoorruimte van circa
30 m2. Sara Werkt helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk, en voert in dat kantoor
gesprekken met deze (vaak kwetsbare) mensen.
Zij ervaren nu al overlast van de school (zit nu op de begane grond), en vrezen dat dat verder toeneemt. Zij
willen daarom graag op korte termijn verhuizen.
Zou jij ze daar bij kunnen helpen/adviseren?

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Hallo

"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 17 Apr 2018 12:03:02 +0200
"Makelpunt"
"Kassing, Ellen"
RE: vraag over verplaatsing kantoorruimte

,

Ik heb het formulier zojuist, zoals je vroeg, ingevuld, waarbij ik veel heb moeten gokken (veel verplichte
velden). Maar ik maak me daar wel een beetje zorgen over. Er staat nl. dat er nu externe partijen mij kunnen
gaan benaderen op mijn 06-nummer, terwijl ik alleen een inschatting wilde hebben of wij, als gemeente, iets
kunnen betekenen in deze vraag van een kleine externe partij. Ik hoop van harte dat dat niet gaat gebeuren.
Maar ik hoor graag van je hoe dit verder gaat.

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06-

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Makelpunt
Verzonden: dinsdag 17 april 2018 11:08
Aan: Broekmeulen, Rachel
CC: Kassing, Ellen;
Onderwerp: RE: vraag over verplaatsing kantoorruimte
Beste Rachel
Graag als eerste stap: zie tekst in de bijlage om ( deels ) te gebruiken.
Na ontvangst van de zoekvraag zetten we mogelijke opties op een rijtje. we kunnen niets beloven maar helpen
graag!.

Zo ook Emma at Work ( ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) geholpen aan een ruimte op
Wellicht ook mooie samenwerking mogelijk als ze daar open voor staat.
Maar eerst graag vragen om de zoekvraag in te dienen via contactpagina “niet gevonden wat ik zocht. Dien een
een zoekvraag in

Mede namens
Met vriendelijke groet,
Makelpunt Utrecht
Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Team Vastgoed

Postadres 3521 AZ

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 030-

06-

E-mail
Internet www.utrecht.nl/Makelpunt
Aanwezig

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Broekmeulen, Rachel
Verzonden: dinsdag 17 april 2018 10:25
Aan:
CC: Kassing, Ellen
Onderwerp: vraag over verplaatsing kantoorruimte
Hallo

,

Via via heb ik jouw naam doorgekregen. Ik heb een vraag.
Op de eerste verdieping van de Cereolfabriek in de wijk Oog in Al komt een extra klaslokaal voor de basisschool
St. Dominicus. Dat lokaal wordt in ieder geval 2 jaar gebruikt, en misschien langer dan dat, vanaf augustus
aanstaande.
Tegenover dat klaslokaal, aan dezelfde gang, zit een bedrijfje: “Sara Werkt”. Dit is een kantoorruimte van circa
30 m2. Sara Werkt helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk, en voert in dat kantoor
gesprekken met deze (vaak kwetsbare) mensen.
Zij ervaren nu al overlast van de school (zit nu op de begane grond), en vrezen dat dat verder toeneemt. Zij
willen daarom graag op korte termijn verhuizen.

Zou jij ze daar bij kunnen helpen/adviseren?

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon 030-

/ 06-

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Hallo

"Broekmeulen, Rachel"
Tue, 17 Apr 2018 10:25:20 +0200
"Kassing, Ellen"
vraag over verplaatsing kantoorruimte

,

Via via heb ik jouw naam doorgekregen. Ik heb een vraag.
Op de eerste verdieping van de Cereolfabriek in de wijk Oog in Al komt een extra klaslokaal voor de basisschool
St. Dominicus. Dat lokaal wordt in ieder geval 2 jaar gebruikt, en misschien langer dan dat, vanaf augustus
aanstaande.
Tegenover dat klaslokaal, aan dezelfde gang, zit een bedrijfje: “Sara Werkt”. Dit is een kantoorruimte van circa
30 m2. Sara Werkt helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk, en voert in dat kantoor
gesprekken met deze (vaak kwetsbare) mensen.
Zij ervaren nu al overlast van de school (zit nu op de begane grond), en vrezen dat dat verder toeneemt. Zij
willen daarom graag op korte termijn verhuizen.
Zou jij ze daar bij kunnen helpen/adviseren?

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

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Telefoon

/ 06

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
Thu, 21 Jun 2018 12:11:12 +0100
"<
@utrecht.nl>;"Dam, Ge van"
FW: Wijkraad advies oog in al
High

From:
Sent:
To:
Subject:
Importance:

2E

2E

2E

2E

Graag even contact

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

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: donderdag 21 juni 2018 12:50
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Fwd: Wijkraad advies oog in al
Urgentie: Hoog
2E

2E

2E

Hoi ellen
Hierbij nog de aanpassingen voor de brief aan de wijkraad
Dit is nu voor wethouder Klein. Graag je aandacht hiervoor
Groet
---------- Doorgestuurd bericht ---------"<
@utrecht.nl>
Van:
Datum: 21 jun. 2018 12:23 PM
2E

2E

2E

2E

2E

2E

@utrecht.nl>

Onderwerp: Wijkraad advies oog in al
"
@utrecht.nl>,"Dam, Ge van"
Aan:
Cc:
2E

2E

2E

2E

@utrecht.nl>

Ha collega's
Ik heb de beantwoording van het wijkraad advies besproken met de wethouder.
Zij heeft nog een aantal opmerkingen tav de brief aan de wijkraad:
- we spreken in de brief over ' wij' ipv ' ons college'
- in de eerste bullit staat de zijschrift hoger percentage'. Graag nuancering met ' iets hoger percentage'
- in de brief loopt Oog in Al en Oog en Al door elkaar. Het is toch Oog in Al?
- 3e bullit: Jenaplan: is dit echt een specifieke onderwijsvorm?
En dan graag zsm de spullen aanleveren bij stafbureau gemeentesecretaris.
Vandaag nog
Groet

2E

@utrecht.nl>
"Kassing, Ellen"
Thu, 21 Jun 2018 15:04:15 +0100
"
@utrecht.nl>;"Dam, Ge van"
@utrecht.nl>;"
"
@utrecht.nl>
Cc:
"
"
@utrecht.nl>
Subject:
FW: Wijkraad advies oog in al
Attachments:
Wijkraadadvies definitief.docx
From:
Sent:
To:

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

@utrecht.nl>;"

2E

2E

2E

"

2E

2E

2E

Beste collega’s,
is bij mij terecht gekomen, omdat ik haar deze week eerder heb gebeld om zeker te stellen dat
de brief dinsdag in het College wordt behandeld.
2E

2E

2E

Helaas waren jullie vandaag allemaal niet bereikbaar. Om toch te zorgen dat de brief op de agenda komt, heb ik
en
opgepakt.
dit i.o.m.
2E

2E

vroeg mij of dit was afgestemd met de wijkwethouder Lot van Hooijdonk. Ik wist toevallig dat dit nog niet
was gebeurd en dit werd ook door Rachel bevestigd.
2E

heeft over deze afstemming met
gesproken. Afgesproken is dat
doen om dit morgenochtend met Lot van Hooijdonk te bespreken.
2E

2E

2E

2E

2E

haar best gaat

@Gé:
- Wil jij s.v.p. ervoor zorgen dat jij morgen bereikbaar bent voor
? Ik ben morgen nl. niet
aanwezig.
- Verder moet er een zaaknummer op de brief komen. Helaas wist het secretariaat niet of er een
zaaknummer voor dit project is. Kan jij zorgen dat dit morgen beschikbaar is? Dit moet nl. op de brief
aan de wijkraad.
2E

Voor spoedvragen ben ik morgen bereikbaar (
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

2E

@utrecht.nl
E-mail 2E
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

2E

).

2E

2E

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: Kassing, Ellen
Verzonden: donderdag 21 juni 2018 15:50
Aan:
;
;
CC:
Onderwerp: RE: Wijkraad advies oog in al
2E

2E

2E

2E

Hallo

2E

2E

2E

2E

2E

;

2E

2E

;

2E

2E

2E

Op verzoek van
aangepast.

2E

ontvang je hierbij de aangepaste brief. De brief heb ik samen met

Jenaplan is inderdaad een specifieke onderwijsvorm.
Bedankt dat jij de afstemming met Lot van Hooijdonk oppakt!
Wil je s.v.p. de collega’s van UVO en mij over de uitkomst informeren?
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

2E

E-mail 2E
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag/dinsdag/donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: donderdag 21 juni 2018 12:50
Aan: Kassing, Ellen
Onderwerp: Fwd: Wijkraad advies oog in al
Urgentie: Hoog
2E

2E

2E

2E

2E

Hoi ellen
Hierbij nog de aanpassingen voor de brief aan de wijkraad
Dit is nu voor wethouder Klein. Graag je aandacht hiervoor
Groet
---------- Doorgestuurd bericht ---------Van:
"<
@utrecht.nl>
Datum: 21 jun. 2018 12:23 PM
Onderwerp: Wijkraad advies oog in al
"
@utrecht.nl>,"Dam, Ge van"
Aan:
Cc:
2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

@utrecht.nl>

Ha collega's
Ik heb de beantwoording van het wijkraad advies besproken met de wethouder.
Zij heeft nog een aantal opmerkingen tav de brief aan de wijkraad:
- we spreken in de brief over ' wij' ipv ' ons college'
- in de eerste bullit staat de zijschrift hoger percentage'. Graag nuancering met ' iets hoger percentage'
- in de brief loopt Oog in Al en Oog en Al door elkaar. Het is toch Oog in Al?
- 3e bullit: Jenaplan: is dit echt een specifieke onderwijsvorm?
En dan graag zsm de spullen aanleveren bij stafbureau gemeentesecretaris.
Vandaag nog
Groet

2E

From:
Sent:
Tue, 10 Apr 2018 17:04:07 +0200
To:
"Broekmeulen, Rachel"
;"Kassing, Ellen"
Subject:
Zoeklocatie schooluitbreiding - Afstanden van OBS Oog in Al en Johan de Witt school
Attachments:
20180410 Zoeklocatie schooluitbreiding - Johan de Witt als hoofdlocatie.pdf, 20180410 Zoeklocatie
schooluitbreiding - Oog in Al als hoofdlocatie.pdf

Hallo Rachel,
Zie hier twee aangepaste kaarten met de juiste straal afstanden en hieronder de afstanden per locatie vanaf
hoofdlocatie Oog in Al en van Johan de Witt.

Afstanden vanaf OBS Oog in Al
Kansrijk

+/- 405 meter Bijbouwen bij de St. Dominicusschool
+/- 785 meter Parkvilla, Park Oog in Al 1

+/- 950 meter Nieuwbouw op parkeerterrein Ravellaan
+/- 405 meter Bijbouwen bij de 2e Marnixschool
+/- 630 meter Directievilla Cereol icm 1e verdieping Cereol
+/- 300 meter Dominicuskerk, Palestrinaweg 1

Onderzoeken in tweede instantie

+/- 765 meter Dacia garage, Leidseweg 120

+/- 500 meter Bijbouwen bij de Johan de Wittschool
+/- 685 meter BSO Tomaz, R. Wagnerlaan 22C

+/- 580 meter Voormalig militair hospitaal- gedeelte PKN kantoren

+/- 1145 meter Verschillende leegstaande panden Ravellaan / Bedrijventerrein bij CNV

Afstanden vanaf Johan de Witt
Kansrijk

+/- 115meter Bijbouwen bij de St. Dominicusschool
+/- 395 meter Parkvilla, Park Oog in Al 1

+/- 450 meter Nieuwbouw op parkeerterrein Ravellaan
+/- 600 meter Bijbouwen bij de 2e Marnixschool
+/- 400 meter Directievilla Cereol icm 1e verdieping Cereol
+/- 200 meter Dominicuskerk, Palestrinaweg 1

Onderzoeken in tweede instantie

+/- 275 meter Dacia garage, Leidseweg 120

+/- 5 meter Bijbouwen bij de Johan de Wittschool
+/- 225 meter BSO Tomaz, R. Wagnerlaan 22C

+/- 370 meter Voormalig militair hospitaal- gedeelte PKN kantoren

+/- 600 meter Verschillende leegstaande panden Ravellaan / Bedrijventerrein bij CNV

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

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

