SPORTCENTRUM UT – NIEUWSBRIEF VERBOUWING 2016
De eerste nieuwsbrief.
Graag brengen wij jullie met deze nieuwsbrief op de hoogte van de veranderingen en renovatieplannen
binnen het Sportcentrum in de aankomende zomerperiode. Op maandag 4 juli a.s. starten wij met de
verbouwing van de bovenverdieping van het Sportcentrum.

Hoofdingang
De hoofdingang van het Sportcentrum wordt meegenomen in de metamorfose van de bovenverdieping en zal dezelfde uitstaling krijgen als het interieur van de centrale hal. Frisse en lichte kleuren
nodigen je uit naar binnen te gaan. Een echte blikvanger vanaf de Boulevard van de UT.

Nieuwe
Servicedesk.
De gehele bovenverdieping
ondergaat deze
zomer een grote
‘make over’.
De centrale hal
zal een nieuwe
uitstraling krijgen
met lichte frisse
kleuren.

De Servicedesk krijgt een nieuwe
locatie met een open balie, wat
zorgt voor meer zichtbaarheid en
beter en laagdrempelig contact
met de klant. Verder zullen er een
nieuwe personeelsruimte, health
check ruimtes en meerdere zitgelegenheden gecreëerd worden. Dit
alles voor een betere klantvriendelijkheid en bredere inzet van de
kennis en kunde van de medewerkers van het Sportcentrum.
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Sportkantine
Ook de sportkantine krijgt een ‘make over’
waarbij een open uitstraling en frisse kleuren het thema zijn. Het verloop van de centrale hal en naar de sportkantine zal verbeterd worden door de grote openslaande
deuren en een speciaal vloerontwerp. De
bar krijgt een eigentijdse uitstraling.

Planning
In week 26 (27 juni t/m 3 juli) starten wij met
de eerste voorbereidingen; o.a. demontage
werkzaamheden en de verhuizing van het
kantoor naar Sportzaal 1. Het Sportcentrum
zal in die week gewoon geopend zijn. In de
weken 27 en 28 zijn wij gesloten voor vrije
sport en reserveringen in de sporthallen. Dan
zullen de grote sloopwerkzaamheden plaats
vinden. In week 29 starten de opbouwwerkzaamheden die duren t/m week 33. In die
periode is het Sportcentrum (gedeeltelijk) geopend voor vrije sport en reserveringen op aanvraag. In
de week van 24 augustus (Kick-in) hopen wij de bovenverdieping weer in gebruik te kunnen nemen.
Wij proberen zoveel als mogelijk overlast te beperken, maar kunnen dit niet altijd voorkomen.
Agenda
Maandag 27 juni
Start demontage / verhuizing kantoor (Sportcentrum geopend)
Maandag 27 juni
Start laatste week groepslessen / cursussen
Maandag 4 juli
Start sloopwerkzaamheden (Sportcentrum 2 weken gesloten)
Maandag 18 juli
Start opbouwwerkzaamheden (Sportcentrum geopend)
Maandag 29 augustus Verbouwing gereed en ingebruikname van nieuwe Servicedesk
Maandag 5 september Start collegejaar – open lesweek vrije sport
(groepslessen, fitness en cursussen)
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