Postbus 74019
1070 BA Amsterdam
Telefoon: 14 020
Fax: 020 252 4365

Retouradres: postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Aan hen die wonen of werken in de omgeving van
Rietwijkerstraat 55-77.
Datum:

14 oktober 2013

Kenmerk:

Tobiasschool, omgevingsvergunning nr. 903421

Onderwerp:

Uitnodiging informatie-inloopavond verbouwing Tobiasschool.
Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Op 29 oktober a.s. is er een informatie-inloopavond over de verbouwingsplannen
van het schoolgebouw van de Tobiasschool, aan de Rietwijkerstraat 55-77. De
bestaande gymzaal wordt vervangen en het hoofdgebouw wordt aan de achterzijde
vergroot. De bouwwerkzaamheden kan gepaard gaan met overlast voor u als
buurtbewoner.
U bent van harte uitgenodigd om op deze avond de plannen te bekijken en
eventuele vragen te stellen nu de bouwvergunning is ingediend.




Datum:
Tijd:
Locatie:

dinsdag 29 oktober 2013
tussen 19.00 – 21.00 uur
Rietwijkerstraat 55, gymzaal achter het hoofdgebouw.

De Tobiasschool is een kleine school voor Speciaal Basisonderwijs en Voortgezet
Onderwijs (vmbo) voor kinderen met een extra zorgvraag. De school werkt op basis
van de Vrijeschool pedagogiek. De school van ongeveer 200 leerlingen maakt deel
uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) en de
Stichting Tobiasschool.
Het gebouw is een gemeentelijk monument. In het ontwerp is daarmee rekening
gehouden. Architectenbureau Rau heeft het ontwerp gemaakt. Op deze avond kunt
u de uitwerkingen van het ontwerp bekijken.
Op de hoogte blijven
Wilt u na de inloopavond op de hoogte blijven over de voortgang? Daarvoor is er
tijdens de inloopavond een lijst beschikbaar, waarop u uw naam, adres en emailadres kunt achterlaten. Heeft u na deze avond nog vragen? Dan kunt u contact
opnemen met de projectleider John de Boer, e-mail: j.dboer@vova.nl.
De volgende personen zijn aanwezig om u van informatie te voorzien:
 Stadsdeel Zuid: Egbert de Vries (portefeuille Ruimtelijke ordening) en
Remco Jutstra (adviseur ruimtelijke ordening).
 Tobiasschool: Frank Bronkhorst en Melchior Otte (schoolleiding),
 Projectleiding verbouwing: Niels Jenniskens en John de Boer.
Met vriendelijke groet,
John de Boer
projectleider
Scholengroep VOvA

Remco Jutstra
adviseur Ruimtelijke ordening
Stadsdeel Amsterdam-Zuid

