
Beste omwonenden, 

Het Sint-Janscollege wordt herbouwd en gere-
noveerd. Op vrijdag 24 juni werd de gereali-
seerde nieuwbouw opgeleverd. Dit betekent 
dat we een nieuwe bouwfase ingaan. We praten 
u graag bij in deze nieuwsbrief.

Wat gaat er binnenkort gebeuren? 
• Week 25: op vrijdag 24 juni werd de gerealiseerde 

nieuwbouw opgeleverd.
• Week 26: van maandag 27 juni tot en met vrijdag 

1 juli richtten medewerkers van het Sint-Janscollege 
de nieuwbouw in en ruimden zij het laatste deel van 
bouwdeel B en het volledige bouwdeel C leeg.

• Week 27: in de week van maandag 4 juli start bouw-
bedrijf BAM met de sloop van bouwdeel B en C. Om 
de sloop voor te bereiden, zal BAM de komende 
weken tijdelijke voorzieningen van de bouwplaats 
aanpassen. 

Juli 2022

 Hierbij kunt u denken aan het omzetten van hek-
 werken en het aanbrengen van tijdelijke trappen. Als 

gevolg hiervan zullen de looproutes voor leerlingen 
en personeelsleden van het Sint-Janscollege ook 
wijzigen. Zij zijn hierover al geïnformeerd.

• Na de sloopwerkzaamheden, die na de zomer-
 vakantie afgerond zullen zijn, start BAM met de 

ruwbouw van de nieuwe fase, zoals grondwerken, 
palen boren en funderingen.

Volgend jaar rond de zomervakantie zal deze nieuwe 
fase worden opgeleverd. Aansluitend zullen, in school-
jaar 2023-2024, gebouw A en de bestaande gymzalen 
worden gesloopt. Tenslotte wordt de terreininrichting 
aangelegd. De oplevering van het volledige project 
vindt naar verwachting plaats in medio 2024. 
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Open huis
Op donderdagmiddag 21 juli organiseert het Sint-
Janscollege tussen 16.00 en 17.00 uur een open huis 
voor omwonenden, waarbij het gerealiseerde 
nieuwbouwdeel wordt opengesteld. Geïnteresseerde 
omwonenden kunnen het gebouw, dat op dat moment 
volledig is ingericht en reeds in gebruik is, bezoeken en 
zo een beeld krijgen van de nieuwe mogelijkheden die 
deze nieuwbouw aan het Sint-Janscollege biedt. 
Natuurlijk zijn er deze middag medewerkers aanwezig 
die u zullen rondleiden, zodat u het hele gebouw kunt 
bekijken en vragen kunt stellen.

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, of scan onderstaande 
QR-code. Alle informatie uit de app vindt u ook op de 
website van het Sint-Janscollege. 
Kijk op: www.sintjan-lvo.nl/bouw

Heeft u vragen?
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).


