Heeft u vragen?
Februari 2022

Rondleiding Sint-Janscollege
Beste omwonenden,
De herbouw en de renovatie van het Sint-Janscollege
is in volle gang. Inmiddels zijn de zijwanden en
kozijnen geplaatst en is het gebouw grotendeels
wind- en waterdicht. Een mooi moment om u uit te
nodigen voor een korte rondleiding door het nieuwbouwdeel dat momenteel gerealiseerd wordt.

Rondleiding nieuwbouw Sint-Janscollege
Bouwbedrijf BAM stelt het bouwterrein waarop de
nieuwbouw van het Sint-Janscollege plaatsvindt
aanstaande zaterdag 5 februari open voor omwonenden. Tussen 15.15 en 16.15 uur bent u van harte welkom
om de voortgang van de bouw met eigen ogen te
aanschouwen. Medewerkers van BAM zijn aanwezig
om u uitleg te geven en u te informeren over het
verdere verloop van de bouw. Daarnaast zijn ook
collega’s van school beschikbaar.

We zullen u tevens het eindresultaat van de herbouw
en renovatie tonen middels smartborden die in de
nieuwbouw aanwezig zijn. Natuurlijk zorgen we ook
voor een kopje koffie en een versnapering. U kunt
onze nieuwbouw deze zaterdag bereiken via de oude
hoofdingang aan de Amstenraderweg. Tijdens de rondleiding worden de actuele coronamaatregelen in acht
genomen. Bent u verhinderd op zaterdag 5 februari?
U kunt ook op een later moment een kijkje komen
nemen. We houden u via deze nieuwsbrief op de
hoogte van toekomstige open dagen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaamheden? Neem dan contact op met Bjorn Schaapkens,
projectleider 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).
We hopen u aanstaande zaterdag te mogen begroeten.

Blijf op de hoogte
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. Alle informatie uit
de app vindt u ook op de website van het SintJanscollege. Kijk op: www.sintjan-lvo.nl/bouw

meer nieuws op heerlen.nl

