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(Ver)nieuwbouw Groene Hart Lyceum
Er is voldoende nieuws over de voortgang om u weer te informeren over de
bouwplannen van de nieuwe Topmavo en de vernieuwbouw van het Lyceum aan
de Tolstraat.
Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om drie belangrijke mijlpalen in het
bouwproces te bereiken.
De tekeningen
Het technisch ontwerp en bestek zijn klaar. Stapels tekeningen en boekwerken van
de architect en adviseurs zijn doorgeworsteld en voldoen nu aan onze eisen en
wensen. De stukken zijn klaar voor de aanbesteding, die inmiddels is gestart.

“Stapels tekeningen en boekwerken van de architect en
adviseurs zijn doorgeworsteld
en voldoen nu aan onze eisen
en wensen.”
Astrid Schouten
sectordirecteur
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De financiën
De gemeenteraad gaf eind november haar goedkeuring op de benodigde investering
voor het masterplan VO. Ons bouwplan maakt daar een belangrijk onderdeel van
uit. Nu gaan we richting het ministerie van OCenW en het ministerie van Financiën
voor de benodigde geldlening.
Het bestemmingsplan
Voor de zomer hebben we een informatieavond voor de buurt georganiseerd in de
aanloop naar de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het wijzigen van het
bestemmingsplan. Begin december hebben we die vergunning ontvangen. Nu start
de aanvraag van de bouw- en sloopvergunning.
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Planning
In het vorige infobulletin schreven we dat we begin 2017 de
eerste paal in de grond verwachten. Dit wordt waarschijnlijk
medio 2017.
Als alles volgens plan verloopt kan de nieuwe Topmavo in
augustus 2018 in gebruik genomen worden.
De leerlingen van het Lyceum verhuizen dan naar de oude
Topmavo aan de Halverwege/Henri Dunantweg.
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Na de zomervakantie van 2020 verhuizen we terug naar het
vernieuwde Lyceum.
Aan de Tolstraat wordt ook een nieuwe sportvoorziening
met vijf gymzalen en een fietsenstalling gebouwd. De bouw
hiervan loopt parallel aan de bouw van het Lyceum.
Om op de hoogte te blijven verwijzen wij u naar de
website SCOPE bouwprojecten >
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SCOPE bouwt aan de toekomst!

www.scopebouwprojecten.nl

