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Aan buurtbewoners en belanghebbenden 
 
datum  19 juli 2022 
kenmerk  xxx 
betreft  nieuwbouw Sint-Joriscollege   
                     en Helder havo/vwo 
bijlage  -  
 

 
 
 
 

bezoekadres: 
Roostenlaan 296 

5644 BS  Eindhoven 
 

postadres: 
Postbus 4083 

5604 EB  Eindhoven 
 

T 040-2116090 
W www.sintjoriscollege.nl 
W www.helderhavovwo.nl 

 

 
Beste buurtbewoner en belanghebbende,  
 
In februari jl. hebben we u uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de eerste 
omgevingsdialoog over het traject van de nieuwbouw van het Sint-Joriscollege en 
Helder havo/vwo dat van start is gegaan. Inmiddels hebben we de nodige stappen 
gezet en willen we graag opnieuw met u in gesprek. 
 
Huidige ontwerpfase 
Het proces van bouwen verloopt via verschillende fases. Op dit moment zitten we 
aan het einde van de voorlopige ontwerpfase. In deze fase zijn kleine aanpassingen 
nog mogelijk om zo te komen tot het uiteindelijke definitief ontwerp.  
 
Omgevingsdialoog 
We gaan graag opnieuw samen met u in gesprek. De tweede dialoogronde staat 
gepland op maandag 12 september van 19.30 – 21.00 uur. Wij nodigen u van harte 
uit om hieraan deel te nemen.  
 
Agendapunten dialoogronde 
Dit gesprek staat, onder het motto samenspraak, in het teken van de 
bestemmingsplanprocedure die deze herfst gestart wordt. Deze 
bestemmingsplanprocedure is nodig om de nieuwbouw van de scholen mogelijk te 
maken. Wij willen u tijdens deze bijeenkomst informeren over de stand van zaken in 
het bouwproces. Daarnaast halen wij graag uw reacties op en heeft u de 
gelegenheid om uw vragen te stellen.  
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Agenda algemene presentatie: 

- Ontvangst 
- Terugblik op vorige bijeenkomst 
- Voorlopig ontwerp 
- Landschap 
- Mobiliteit, verkeersveiligheid 
- Vervolg van het traject, procedures 

 
Na de algemene presentatie is er de gelegenheid om aan verschillende tafels met 
deskundigen verdiepend in gesprek te gaan over de verschillende gepresenteerde 
items. 
 
Aanmelden dialoogronde 
Onze voorkeur gaat uit naar een fysieke bijeenkomst op locatie Sint-Joriscollege, 
Roostenlaan 296 te Eindhoven. Mochten de omstandigheden veranderen dan hoort 
u dit in de week voorafgaand aan de bijeenkomst. 
 
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar  
jorishelder-nieuwbouw@parmantscholen.nl 
Wij zijn van 22 juli tot 5 september 2022, vanwege de zomervakantie, gesloten. 
  
Bent u verhinderd, maar wilt u wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, meldt 
u aan voor de mailinglijst via bovenstaand mailadres. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Peter van den Eijnde 
directeur Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo 
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