Stand van zaken lopende bouwprojecten (25 november 2021)
Project
Nieuwbouw gymzaal De Kring (Phoenixstraat)
Nieuwbouw en renovatie Rudolf Steiner
Nieuwbouw Liduinaschool (Timorstraat)
Renovatie Stedelijk Gymnasium Prinsenhof
Uitbreiding Schoter
Uitbreiding Coornhert
Uitbreiding ECL Zuider Emmakade
Aanpassing Junoplantsoen 58 t.b.v. ISH
Aanpassing Buitenrustlaan 9 t.b.v. ISH
Uitbreiding Zonnewijzer I
Nieuwbouw gymzaal IKBC Wijzer
Uitbreiding IKBC Wijzer
Nieuwbouw Verbeelding
Vernieuwbouw Wijde Wereld
Nieuwbouw Globe
Nieuwbouw Wadden Boerhaave
Aanpassing Schoterstraat 4 t.b.v. ISK

Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp Aanbesteed In uitvoering Opgeleverd Opmerkingen/planning (groen = conform planning, oranje = enige vertraging, rood = vertraging
Gymzaal is september 2021 conform planning in gebruik genomen.
College, school en gymzaal worden december 2021 in gebruik genomen. Er is enige vertraging opgelopen omdat aanvankelijk verhuizing in de herfstvakantie was voorzien.
Besloten is geen nieuwbouw te plegen aan het Sonnebornterrein maar om het gebouw op termijn te renoveren en beperkt uit te breiden.
Start uitvoering is gepland in 1e kwartaal 2022, enige vertraging is opgelopen door een tegenvallende aanbesteding en een ingediend bezwaar.
Start uitvoering is gepland in 1e kwartaal 2022, conform planning.
Uitvoering is gepland tijdens de zomervakantie 2022, conform planning.
Uitbreiding is oktober 2021, conform planning, in gebruik genomen.
Gebouw is oktober 2021, conform planning, in gebruik genomen.
Gebouw wordt januari 2022, conform planning, in gebruik genomen
Uitbreiding wordt bekeken in samenhang met huisvesting Verbeelding in Zonnewijzer II. Vertraging omdat het ontwerp voor de Verbeelding nog niet gereed is.
Voorbereiding voor de uitvoering is gestart, oplevering medio 2022, conform planning.
Start uitvoering is gepland na oplevering gymzaal.
Huisvesting wordt bekeken in samenhang met uitbreiding Zonnewijzer I. Ontwerp heeft enige tijd op zich laten wachten, verdere aanscherping is nog nodig.
Uitvoering is gestart in november 2021, 1 a 2 maanden later dan gepland vanwege de latere dan verwachte afgifte van de vergunning.
Maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van de scholenstrook Floris van Adrichemlaan. Vertraging is opgelopen vanwege ontbrekende capaciteit intern.
Maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van de scholenstrook Floris van Adrichemlaan. Vertraging is opgelopen vanwege ontbrekende capaciteit intern.
De laatste werkzaamheden zijn in de herfstvakantie van 2021 uitgevoerd. Planning was iets uitgelopen vanwege waterschade voor de zomervakantie.

