
 

 

 

Verslag 2e informatieavond nieuwbouw Rafael 

woensdag 28 maart 2018 – 19.30-21.00 uur 

 

Omwonenden en ouders van de school zijn uitgenodigd voor de tweede 

informatieavond over de nieuwbouw van de school.   

Op de eerste informatieavond in november hebben we tips en aandachtpunten 

opgehaald. Vanavond wordt verteld wat daarmee is gedaan in het vervolg van de 

plannen en wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Buurtbewoners krijgen de 

gelegenheid voor het stellen van vragen en het kenbaar maken van tips en 

aandachtspunten. 

Er waren 16 omwonenden aanwezig op deze avond. 

 

Programma: 

 Welkom en inleiding door Pien van Gendt (directeur Rafael) 

 Uitgangspunten ontwerp door Paul Paulusma, projectleider Ruimte gemeente 

Utrecht 

 Toelichting schetsontwerp door Architect Ytzen Tamminga (Bureau SBH) 

 Vervolgstappen in het proces door Paul Paulusma 

 Vragen, tips en aandachtspunten  

 

Welkom: Pien van Gendt heet iedereen welkom. 

 

Aandachtspunten 1e bewonersavond 

Situering schoolgebouw 

• Afstand tot de woningen: hoogte, uitzicht, inkijk, verlichting ‘s avonds; 

• De hoogte van het gebouw en de inkijk van en naar de school en de 

woningen 

• Positie en uitstraling van het gebouw – kleur en materiaal 

• Gebruik en verhuur van het gebouw in de avonduren: zoveel mogelijk ruimtes 

gebruiken waar bewoners niet op uitkijken ivm licht/uitkijk 

• Groen, bomenrij, zoveel mogelijk groen besparen. 

Verkeer 

• Route busjes voor brengen en halen; 

• Opstellen / parkeren busjes. 

• Bouw routing bouwverkeer en opnames woningen. 

Geluid schoolplein 

• Beperken geluidniveau. 

• Aandacht voor positie speelterrein ivm geluid 

 

 

 

 



Presentatie  zie PowerPointpresentatie van deze avond 

 Uitgangspunten ontwerp 

In de bouwenvelop worden de uitgangspunten voor het ontwerp meegegeven. 

Deze worden toegelicht. Zie PowerPointpresentatie. 

 Voorlopig ontwerp 

De architect licht het voorlopig ontwerp toe. Zie PowerPointpresentatie. 

 

Opmerkingen van bewoners op uitgangspunten en voorlopig ontwerp 

 Verkeer/parkeren 

 Er rijden veel busjes door de Lomanlaan veel te hard. Er rijden dagelijks circa 

25-30 busjes. Het zijn smalle straten. Busjes nemen veel ruimte en zorgen 

voor opstopping. 

 Het ontwerp gaat er nu van uit dat de busjes via de Dijllaan het schoolplein 

op rijden en op de Lanslaan er weer uit. Voor bewoners is er nu maar een 

route de Dijllaan uit. Is het mogelijk om bij calamiteiten een uitgang bijv via 

het schoolplein te realiseren? 

 Bij huidig voorstel gaat er een lange route door de wijk. Kan deze route niet 

verkort worden zodat de busjes zo min mogelijk door de wijk rijden? Haal de 

auto’s zoveel mogelijk uit de wijk. 

 Is het een mogelijkheid om het gebouw van “Brinkman”, nr 387 op te offeren 

en een rechtstreekse verbinding met de Europlaan te maken? 

 Is ondergronds parkeren een optie voor de school? 

 Zorg vooral voor een goede oplossing van de routing van en naar de school 

van de busjes.  

 

Geluid 

 Het geluid van spelende kinderen galmt door de wijk. De meeste bewoners 

hebben hier geen moeite mee. Zorg voor veel groen en beplanting.  

 Denk goed na over de plek van de speeltoestellen in relatie tot het geluid van 

de spelende kinderen en omwonenden. 

 De bewoners van de woonwagens hebben geen problemen met het geluid 

van de spelende kinderen. Vooralsnog is er geen behoefte aan een 

geluidsscherm. 

 

Gebouw 

 De gymzaal wordt vrij hoog. Wat betekent dat voor de bezonning van de 

naastliggende woonwagens?  de architect maakt nog een bezonningsstudie. 

Op de volgende bijeenkomst wordt hier op terug gekomen. 

 

Planning 

 De voorlopige planning van het nieuwbouwtraject ziet er als volgt uit: 

 Vaststellen uitgangspunten ontwerp (bouwenvelop) april 2018 

 Ontwerpfase  t/m 3e kwartaal 2018 

 Vergunningstraject  medio 2018/begin 2019 

 Bouw  2019 



 In gebruik name  begin 2020 

 

Als het ontwerp verder is uitgewerkt, voor de vergunningsfase komen we nog een 

keer bij de bewoners terug met een informatieavond. 

 

Meer informatie 

Informatie over het project: www.utrecht.nl/rafael of via 

onderwijshuisvesting@utrecht.nl of het verkorte telefoonnummer 14 030. 

 

Informatie over de school: directeur Pien van Gendt, 030 2936351of kijken op 

www.rafaelschool.nl 

 

Vragen over uw wijk:  Wijkbureau Zuidwest via zuidwest@utrecht.nl of het verkorte 

telefoonnummer 14 030. 
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