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

Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief, ontvangt u van 
ons meer informatie over de herbouw en renovatie van 
het Sint-Janscollege. Vanwege de coronamaatregelen 
is het helaas niet mogelijk om u tijdens een informatie-
bijeenkomst persoonlijk te informeren over de werk-
zaamheden. Daarom sturen we u deze nieuwsbrief met 
een globale planning van de bouwactiviteiten en 
informatie over de manier waarop we u gedurende de 
bouw op de hoogte houden. 

Planning
De complete (her)bouw duurt zo’n 2,5 jaar. Aannemer 
BAM Bouw en Techniek werkt hierbij volgens volgende  
planning: 

Maart 2021

- Start vanaf 29 maart 2021: Inrichten bouwplaats aan 
de Patersweg.

- Fase 1: april 2021 – maart 2022
 Renovatie gebouw B en eerste deel nieuwbouw op 

binnenplein achter gebouw B. 
 De renovatie is gereed in november 2021 en de 

nieuwbouw in maart 2022.
- Fase 2: maart 2022 – juni 2022
 Sloop aula in gebouw B en volledig gebouw C. 
- Fase 3: juli 2022 – juni 2023
 Laatste deel nieuwbouw op binnenplein achter 

gebouw B. 
- Fase 4: juli 2023 – september 2023
 Sloop gebouw A (zijde Patersweg) en bestaande 

gymzalen.
- Fase 5: september 2023 – oktober 2023
 Terreininrichting en fietsenstallingen. 
- November 2023: Eindoplevering.

>>

Bekijk de video ‘Sint-Janscollege bouwt’
Hoe gaat het nieuwe Sint-Janscollege er van binnen en 
aan de buitenkant uitzien? Welke werkzaamheden zijn 
er in de buurt, in uw straat en op het schoolterrein? En 
hoe zorgen we voor een veilige omgeving? Dat laten 
we u graag zien in een video met onder meer 3D-beel-
den. Bekijk de video via: www.sintjan-lvo.nl/bouw

Download de app ‘BAM bouwt’ 
Met de gratis omgevingsapp ‘BAM bouwt’ blijft u op 
de hoogte van de planning, het laatste nieuws en  
actuele werkzaamheden. Download de app in de App 
Store of Google Play Store, of scan onderstaande 
QR-code. Het voordeel van de app is dat u deze zo 
kunt instellen dat zodra er nieuws is, u automatisch een 
melding krijgt. 

Herbouw en renovatie Sint-Janscollege start vanaf 29 maart: 
zo houden we u op de hoogte

meer nieuws op heerlen.nl



Kijk regelmatig op onze website
Wilt u liever geen app installeren? Alle informatie uit 
de app vindt u ook op de website van het Sint-Janscol-
lege. Kijk op: www.sintjan-lvo.nl/bouw. 

Huis-aan-huis nieuwsbrief
Bij grote mijlpalen en bijzondere informatie informeren 
we de omwonenden met een huis-aan-huis nieuws-
brief. Ouders, personeelsleden en leerlingen ontvangen 
deze nieuwsbrief per e-mail. 

Heeft u vragen?
Heeft u na het bekijken van alle beschikbare informatie 
vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaamheden? 
Neem dan contact op met Bjorn Schaapkens, project-
leider van BAM Bouw en Techniek. Dit kan per e-mail 
via sintjanscollege@bam.com of telefonisch via 
06-50816267.

Voor overige vragen over het project kunt u contact 
opnemen met Yvo Heynen, teamleider van het Sint-
Janscollege. Dit kan per e-mail via 
y.heynen@stichtinglvo.nl of telefonisch via 
045-5218666 (op werkdagen tussen 08.30 en 
16.30 uur).
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