Verslag informatieavond nieuwbouw Jules Verne
woensdag 17 januari 2018
Omwonenden en ouders van de school zijn uitgenodigd voor de informatieavond
over de nieuwbouw van de school. De opkomst is teleurstellend, er was slechts een
omwonende aanwezig.
Daarnaast waren het schoolbestuur en de school, het architectenbureau en de
gemeente vertegenwoordigd. Met de bewoner hebben we het volgende besproken:


Het doel van de avond is om te informeren over de nieuwbouwplannen. De
plannen zijn nog in een vroeg stadium. We willen vooral de buurtbewoners de
gelegenheid geven voor het stellen van vragen en het kenbaar maken van tips en
aandachtspunten.



De planning van het nieuwbouwtraject is als volgt:


Ontwerpfase

eind 2017 tot eind 2018



Vergunningstraject

laatste kwartaal 2018



Verhuizing naar tijdelijke
huisvesting Mariëndaalstraat: eind 2018





Sloop huidige gebouw

eerste kwartaal 2019



Start bouw

eind eerste kwartaal 2019



In gebruik name

eerste kwartaal 2020

In het meerjarenperspectief onderwijshuisvesting (MPOHV) is voor de hele stad
een programma opgesteld waarin is aangegeven welke scholen de komende
jaren voor nieuwbouw in aanmerking komen. De Jules Verne is hier een van de
eerste scholen van. Het huidige gebouw is functioneel en technisch verouderd.
Een nieuw gebouw zal weer voldoen aan de huidige functionele maar ook
technische en duurzaamheidseisen.



De ambitie van het schoolbestuur is een energieneutraal gebouw te realiseren.



Een onderzoeksvraag voor het ontwerp traject is of het meerwaarde biedt om de
Opzoomerstraat als echte straat op te heffen. De Opzoomerstraat is een straat
die alleen maar toegang biedt tot de scholen en de moskee. Het is vooral een
parkeerstraat en er wordt overlast ervaren van hangjongeren. Deze nieuwbouw
biedt een kans om de straat op te heffen en de ruimte te betrekken bij de
schoolpleinen of als groen in te richten. Dit is nadrukkelijk nog een
onderzoeksvraag en geen vast uitgangspunt. Graag horen wij hoe bewoners hier
tegenaan kijken.



De bewoner geeft aan dat de Opzoomerstraat nu een ‘nutteloze straat’ is. Het is
vooral een hangplek. Er is ook voldoende parkeerplek in de buurt. De
parkeerdruk is over het algemeen laag. Behalve rond schooltijden en
moskeetijden (vrijdagmiddag en de Ramadan) is het erg druk met parkeren.



Uitgangspunt van het schoolbestuur is om schoolpleinen openbaar te maken
voor de buurt. Dat is ook het uitgangspunt voor de Jules Verne. Vaak plaatsen
we dan camera’s die een afschrikkende werking hebben op vandalisme. De
bewoner geeft aan nu wel blij te zijn met de hekken om de schoolpleinen. Als
alles open wordt moet goed gekeken wordt hoe je dit beheersbaar houdt.



De architect van het architectenbureau Koning Ellis licht de eerste ideeën toe op
de positie van het gebouw.



Uitgangspunt voor het nieuwe gebouw is het volgende programma:


11 lokalen,



1 speellokaal,



1 nieuwe gymzaal,



1 lokaal voor de vroeg en voorschoolse educatie

Het gebouw krijgt (gedeeltelijk) 2 bouwlagen. Aan de kant van de Joan Roëllstraat
en het Van Beuningenplein wordt het een dichtere wand. Het plein komt aan de
Opzoomerstraat zodat de pleinen van beide scholen meer tegen elkaar
gesitueerd worden.


Als het voorlopig ontwerp gereed is komen we bij de bewoners terug. Wij hopen
dat de opkomst dan hoger is.

Meer informatie
Informatie over het project: www.utrecht.nl/julesverne of via
onderwijshuisvesting@utrecht.nl of het verkorte telefoonnummer 14 030.
Informatie over de school: directeur Johan Bosma, 030-2442388,
directie@obsjulesverneutrecht.nl of op www.obsjulesverneutrecht.nl
Vragen over uw wijk: Wijkbureau Noordwest, Amsterdamsestraatweg 283,
noordwest@utrecht.nl of via het verkorte nummer 14 030.

