
Beste omwonenden, ouder(s), verzorger(s) en 
leerlingen van het Sint-Janscollege,

De komende jaren wordt het Sint-Janscollege her-
bouwd en gerenoveerd. De gebouwen, die grotendeels 
al sinds 1 mei 1965 in gebruik zijn, voldoen niet meer 
aan de eisen van deze tijd. Het huidige onderwijs 
vraagt onder meer om flexibel gebruik van ruimten en 
het bestaande gebouw is alleen ingericht om klassikaal 
les te geven. Daarbij wordt het een mooi, gezond en 
duurzaam gebouw, wat de kwaliteit van de omgeving 
zeer ten goede komt.

We zijn nu, na jaren van zorgvuldige planning en 
voorbereiding, zover dat de bouw binnenkort start. 
Gedurende de renovatie en herbouw blijft de school in 
gebruik en worden de lessen aan alle leerlingen 
gewoon op de huidige locatie verzorgd.
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BAM Bouw en Techniek
Een groot deel van de gebouwen wordt afgebroken en 
opnieuw opgebouwd. De rest wordt gerenoveerd. De 
aannemers is inmiddels bekend: BAM Bouw en Tech-
niek. BAM start eind maart met het inrichten van de 
bouwplaats op het braakliggend terrein aan de Paters-
weg aan de overkant van de school. De bouwwerk-
zaamheden aan het Sint-Janscollege beginnen in april.

We houden u op de hoogte
We houden u gedurende het bouwproces zeer regel-
matig op de hoogte over de werkzaamheden en de 
voorgang. Dat doen we via: 
• deze nieuwsbrief
• de website van de school: 
 https://www.sintjan-lvo.nl/bouw
• de gratis ‘BAM Bouwt App’ die u bij de volgende 

nieuwsbrief kunt downloaden. 

Heeft u vragen?
We komen binnenkort bij u terug met 
uitgebreide informatie over onder meer 
de planning en de bouwwerkzaam-
heden. Heeft u nu al vragen? 
• Omwonenden kunnen contact 

opnemen met het klantcontactcen-
trum van de gemeente via telefoon-
nummer: 045-5605040 of per e-mail 
via: gemeente@heerlen.nl

• Ouder(s), verzorger(s) en leerlingen 
van het Sint-Janscollege kunnen 
contact opnemen met de heer 
Y. Heynen via telefoonnummer: 
045-5218666 of per e-mail via 

 y.heynen@stichtinglvo.nl

Start herbouw en renovatie Sint-Janscollege 

meer nieuws op heerlen.nl


