
Nieuwsbericht omwonenden  

   

 
Datum: Vrijdag 28 mei 2021 
Aan: Bewoners en bedrijven rondom Onderwijsboulevard 256, ‘s-Hertogenbosch 
 
 
U woont of werkt in de directe omgeving van ons gebouw aan de Onderwijsboulevard 256. Daarom 
informeren we u via nieuwsberichten. Zo houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.  
We verspreiden dit bericht via e-mail en plaatsen het ook op de website: gebouwen.avans.nl.  
Staat u nog niet op onze verzendlijst, maar wilt u onze berichten wél graag per mail ontvangen?  
Stuurt u dan een mail naar gebouwen@avans.nl. 
 

 
  
 
 

Sloop Onderwijsboulevard half juni afgerond 
 
Volgens een eerdere planning zouden we op vrijdag 7 mei al helemaal klaar zijn met de 
sloop van onze locatie aan de Onderwijsboulevard 256. Bijna alles op het terrein is al 
verdwenen, toch hebben we nog niet alles afgerond. Het verwijderen van de 
funderingspalen bleek nog extra werk met zich mee te brengen. Daar zijn we volgende 
week mee klaar. Half juni verwachten we dan de sloopperiode te kunnen afsluiten. We 
hebben op dat moment ook het terrein ingezaaid met gras en een degelijk hekwerk 
geplaatst rondom het terrein. 

Ontwerp nieuwbouw 
We zijn op dit moment ook nog steeds hard aan het werk aan het ontwerp van de nieuwbouw. De 
meest recente impressies vindt u op gebouwen.avans.nl onder de tab ‘Foto’s & impressies’. Deze 
impressies zijn nog niet definitief en passen we nog aan. 
We organiseren nog een informatieavond waar we de aangepaste ontwerpen laten zien, toelichting 
geven en vragen beantwoorden. Eerder gaven we aan dat we deze sessies al in mei wilden 
organiseren, maar die planning loopt iets uit. Zodra hier meer over bekend is, laten we dit weten. 
 
Contact en meer informatie 
Heeft u een vraag of opmerking over de sloop en/of nieuwbouw op deze locatie? We nodigen u uit 
om deze naar ons te mailen via gebouwen@avans.nl. Heeft u een urgente klacht of vraag over de 
werkzaamheden tijdens de sloopperiode? Neemt u dan direct contact op met Jacques Geers van 
sloopbedrijf A. Jansen bv: 06 - 531 157 65 of via mail naar jgeers@ajansenbv.com.  
Voor alle niet-urgente vragen kunt u terecht bij Avans Hogeschool via gebouwen@avans.nl. 
 
Meer informatie, nieuwsberichten en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u terug op onze 
gebouwenwebsite: gebouwen.avans.nl (klik op ‘Onderwijsboulevard 256’). 
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