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Wabo vergunning 10/3775 Reigerlaan 3, Verbouwen en Uitbreiden Basisschool naar Spilcentrum 
 
Geacht College, 

Op 20 maart jl. heeft uw college besloten om goedkeuring (wabo) te verlenen aan de verbouwplannen 
van basisschool de Reigerlaan (SALTO). Als betrokken bewoner van Villapark Eindhoven maak ik 
ernstig bezwaar tegen deze vergunning. Tevens verzoek ik u de periode van ter visielegging en bezwaar 
te verlengen totdat alle vereiste documenten beschikbaar zijn en het ook door uw college gewenste 
overleg heeft plaatsgevonden tussen buurtbewoners (via de buurtvereniging van onze wijk) en de 
aanvrager van de vergunning (ic. het bestuur SALTO). Ik refereer hierbij aan de opstelling van uw 
wethouder Mary-Ann Schreurs (Cultuur etc + Vastgoed) zoals (letterlijk uit e-correspondentie) geciteerd 
op de webplek van onze buurtvereniging (villaparkeindhoven.nl): Zij heeft in verschillende e-berichten 
betoogd dat een vergunningsaanvraag van SALTO niet in behandeling zou worden genomen totdat dat 
overleg heeft plaatsgevonden, waarbij is toegezegd dat ook het programma van eisen ter tafel komt. 

Dit overleg heeft nooit plaatsgevonden. Wel is meermalen geconstateerd dat de school categorisch 
weigert om het programma van eisen ter discussie te stellen. 

Dat laatste is voor mij, als webmeester van onze buurtvereniging, als direct betrokken buurtbewoner en 
als burger van deze stad, voldoende reden om bezwaar aan te tekenen tegen de nu verleende 
omgevingsvergunning voor de volgende activiteiten:  

1. Bouwen 
2. Gebruik in strijd met bestemmingsplan 
3. Het kappen van bomen 
4. Het aanleggen van een uitweg 
5. Het wijzigen van een monument 

 

Ad 1 Bouwen 

Ik maak ernstig bezwaar tegen het onnodige bouwvolume. Nergens is aangetoond dat voor het 
integreren van de (te lang al) bestaande noodlokalen (ca 465 m2 bvo) de bestaande gebouwen moeten 
worden uitgebreid met 1.360 m2 bvo (van ruim 2.100 m2 –ex noodlokalen- naar 3.460 m2). In het 
Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs wordt aan de school Reigerlaan voor de toekomst 2.537 m2 
(2023) en 2.629 m2 (2028) toegekend. Het verschil tussen de plannen en deze getallen komt vanwege de 
ingeplande extra Spilfuncties: 

1. Korein kinderopvang (reeds voorzien in vm Huize Angela aan de Kwartelstraat): 240 m2 
2. PeuterPlaza (nu voorzien in gebouw van buurthuis aan de Tongelresestraat) : 120 m2 
3. Sportzaal (nieuw, extra): 455 m2 

Totaal: 855 m2 bvo meer dan voorzien in genoemd integraal huisvestingsplan BO Eindhoven 
(vastgesteld) 2014. In uw nota’s over Spilcentra wordt duidelijk gesteld (expliciet herhaald door de 
wethouder) dat indien Spilfuncties op loopafstand aanwezig zijn, niet noodzakelijkerwijs geprobeerd 
moet worden om die op één terrein te integreren. 
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Ad 2 Gebruik in strijd met bestemmingsplan 

Ik maak principieel bezwaar tegen het verlenen van een vergunning in strijd met het vigerende 
bestemmingsplan. Onze wijk valt vrijwel geheel onder het regiem van ‘Beschermd Stadsgezicht’. 
Verwijzend naar de daarbij behorende documenten, tref ik nergens een onderbouwde argumentatie aan 
waarom de locatie van de SALTO-school van alle bepalingen en restricties zou mogen worden 
ontheven. In de voorlichting van de kant van architectenbureau DiederenDirrix werd steeds lovend 
gesproken over de inspirerende vormgeving van wijk en schoolgebouw; vervolgens is een verbouwing 
geschetst die in Almere niet zou misstaan, maar die volgens alle regels van de vormleer in flagrant 
conflict is met de bestaande gebouwen, ook stedenbouwkundig. Ik ben te allen tijde bereid om dit punt, 
als vakdeskundige, aan u toe te lichten. De adviezen die u hebt ingewonnen bij de commissie Ruimte en 
Kwaliteit (voorheen Welstand en Monumentenzorg) zijn slechts adviezen. U kunt die, conform eigen 
overwegingen (bv de prioriteit die u sinds enkele jaren overal bepleit voor co-creatie en participatie 
vanuit de buurt) ook naast u neerleggen. Ten overvloede herinner ik u aan de brede maatschappelijke 
discussie over samenstelling van dit adviesorgaan en haar taken. Onder de bevolking van Eindhoven 
bestaat al lang overeenstemming over een geheel andere functie van ‘welstandstoezicht’: geen 
examencommissie (met welk mandaat?) maar aanjager en coördinator van debat over publieke 
belangen. 

 

Ad 3 Het kappen van bomen 

De wijk villapark Eindhoven is vanouds een zeer groene wijk. Nog vorig jaar werden er op 
monumentendag rondleidingen georganiseerd langs enkele zeer behoudens waardige tuinen en bomen. 
De laatste jaren zijn er (door geldgebrek?) in onze buurt al heel veel bomen gekapt. De huidige plannen 
maken de kap van weer een aantal bomen, op een voor onze wijk zeer bepalende plek, onvermijdelijk. 
Ware het niet dat er ook alternatieve oplossingen zijn die die kap kunnen voorkomen. Kappen van 
monumentale bomen en 20.000€ toezeggen uit het zgn groen-compensatiefonds is armzalig en 
geldverspilling. 

 

Ad 4 Het aanleggen van een uitweg 

Omdat voor elk bouwplan ook gekeken moet worden naar de gemeentelijke parkeernormen, wordt in de 
voorliggende bouwplannen voorzien in een aantal parkeerplaatsen op het terrein. De plannen doen al 
een enorme aanslag op het aanwezige buitengebied (voor groen en kinderspel en -sport) en daar komen 
deze parkeerplaatsen nog bij. Tegelijk moet voorzien worden in het aanleggen van in- en 
uitrijmogelijkheden. De verkeers- en parkeerproblematiek rondom de school speelt al sinds jaren. Op dit 
moment wordt de verkeer- en parkeeroverlast informeel opgelost in de omliggende straten – waaronder 
de (ook mijn) Treurenburgstraat. In onze buurt wordt al enige tijd nagedacht over hoe de 
verkeerssituatie verbeterd zou kunnen worden, uitgaande van de concretisering van uw nota ‘Eindhoven 
op weg’, praktische ideeën van omwonenden, met hart en ziel verknocht aan deze school. De 
toevoeging van een sportzaal zal in de omliggende straten hoe dan ook extra verkeer en parkeerdruk 
betekenen en het toch al beperkte buitengebied van het schoolterrein tot onbruikbare proporties 
terugdringen.  

 

Ad 5 Het wijzigen van een Rijksmonument 

De bestaande gebouwen, zowel het hoofdgebouw als de oorspronkelijke kleuterschool, zijn van de hand 
van de voor onze wijk beeldbepalende architect Hanrath. Deze bouwwerken zijn een Rijksmonument. In 
de stukken van de omgevingsvergunning missen wij alle onderbouwde argumentatie waarom de plannen 
niet zijn voorgelegd aan de landelijke Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De verbouwplannen 
zijn dermate ingrijpend dat aan dit college tenminste aan advies had moeten worden gevraagd. Daarvan 
is echter geen sprake. Van monument-deskundigen in onze eigen stad vernam ik onlangs nog dat ‘vanuit 
monumentenoogpunt het huidige bouwplan een verkrachting is van de meest zichtbare kant’. (sic)  



Ook de potentie van de bestaande schoollokalen wordt genegeerd, terwijl daar, ook vanuit 
monumentenzorg, juist prioriteit zou moeten liggen. Zonder positief advies van de RCE zijn de huidige 
plannen niet acceptabel. 

 

Overigens… 

In onze buurt bestaat overigens helemaal geen behoefte aan een sportzaal. De school zelf heeft te 
kennen gegeven voldoende geholpen te zijn met een verbouwing/uitbreiding van de huidige gymzaal 
(van 157 m2 naar ca 300 m2 voldoet) - Een nieuwe gymnastiek-accommodatie toevoegen vergt voldoen 
aan de eisen van NOC-NSF, verbouwing van de bestaande gymzaal mag volgens de normen die de 
school zelf hanteert. In de huidige plannen worden onnodige kosten gemaakt, zeker ook in de jaarlijkse 
exploitatie. Dat is in het belang van helemaal niemand en in deze tijden van kritisch omgaan met de 
maatschappelijke middelen volstrekt onacceptabel. 

Ten slotte, samenvattend 

Na een lange periode van slechte communicatie van SALTO met de buurt (zoals meermalen openlijk 
toegegeven) en een jaar van onwil om over de inbreng vanuit de buurt of over het programma van eisen 
te willen praten (ook onze wijk-coördinatrice Marloes Groot zal dat bevestigen – ref. o.a. de vergadering 
met de bouwcommissie dd 31-10-2013) heeft het bestuur van onze buurtvereniging in februari j.l. een 
enquête over de bouwplannen gehouden. Op 20 februari heeft onze buurtvereniging een zeer geslaagde 
vergadering over de bouwplannen en de mogelijke alternatieven georganiseerd. Zowel uit de enquête als 
op de genoemde vergadering blijkt meer dan 80 procent van onze buurt ernstige bezwaren te hebben 
tegen de door u nu goedgekeurde plannen. Het lijkt ons gewoon een zaak van fatsoenlijk bestuur, 
wanneer uw college haar eigen adagium in praktijk brengt, ‘dat de stad niet meer zonder de actieve 
participatie van haar burgers kan’.  

Natuurlijk is het niet zo, “dat buren de verbouwplannen van de buren gaan maken”, maar het is zeker 
wel zo dat buren recht van spreken hebben wanneer zij protesteren tegen die enkele buur die wel het 
eigen gebied massaal gaat volbouwen, met verkeersoverlast versterkende functies, ten koste van 
monumentaal groen enzovoort; terwijl zij zelf dat niet mogen, dat ook niet willen, omdat zij ervan 
uitgaan dat het regiem van ‘beschermd stadsgezicht’ ook hen beschermt tegen dergelijke onterechte 
plannen. In plaats van de co-creatieve kracht te gebruiken wordt onze buurt nu geschoffeerd met totale 
ontkenning van de alternatieve concepten die zijn aangedragen -zeer gedegen onderbouwd en onderling 
gecommuniceerd, breed gedragen in de wijk. 

Misschien is het een goed idee om uw college uit te nodigen in een buurtvergadering, waarin u kennis 
kunt nemen van onze bezwaren en alternatieve zienswijzen. Wellicht dat u daarna het bestuur van 
SALTO kunt dirigeren in de richting van plannen die sneller en efficiënter gerealiseerd kunnen worden, 
met het draagvlak dat deze school verdient. Deze plek is voor onze wijk niet alleen geografisch maar 
ook cultureel en sociaal het episch centrum. Daar moet zorgvuldigheid worden betracht, daar zijn de 
bewoners van de wijk bij nodig. Die noodlokalen moeten weg en de school moet nog eens 100 jaar mee. 

Formeel: 

Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde gronden van bezwaar nader aan te vullen, na inzage in 
het volledige dossier. Ik stel mij op het standpunt dat de bestreden beschikking niet op een zorgvuldige 
wijze tot stand is gekomen; niet berust op een deugdelijke motivering en er onvoldoende 
belangenafweging heeft plaatsgevonden. Ik ben van mening dat daarom de beschikking niet in stand kan 
blijven. 

 

 

Ir. Willum Cornelissen (en Mr. Saskia den Boer) 
Treurenburgstraat 9            5613 EA  Eindhoven 


