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    Per aangetekende post en in handen 
 
Burgemeester&Wethouders Eindhoven    Eindhoven, 29 april 2014 
Sector Veiligheid en Bestuur 
Afdeling Bezwaar, beroep en klachten 
Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven 
 
 
Onderwerp: 
Wabo vergunning 10/3775 Reigerlaan 3, uitbreiden basisschool naar spilcentrum 

 

Geacht college, 

Hierbij maak ik bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning 10/3775 Reigerlaan 3 te 
Eindhoven d.d. 20 maart 2014. De omgevingsvergunning werd afgegeven voor de volgende 
activiteiten: 

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

Ik heb bezwaar tegen het verlenen van een vergunning voor alle afzonderlijke activiteiten. Mijn 
motivatie voor mijn bezwaar zal ik per activiteit nader motiveren na een algemeen bezwaar tegen de 
wijze waarop de gemeente de ter visielegging heeft ingericht. 

Volgens Bag-document 1221739 is de vergunning verleend op 20 maart 2014. De stukken zijn ter 
visie gelegd op 2 april 2014. Voor degenen die de stukken zijn gaan inzien die ter visie zijn gelegd 
was onduidelijk of de stukken compleet waren. Er was geen documentenlijst aanwezig en de 
dienstdoende baliemedewerkster kon compleetheid niet bevestigen, integendeel zij bevestigde de 
incompleetheid. Zo was het Bag-document 1221739 gedurende langere periode afwezig. Hierdoor was 
het nop geen enkele wijze duidelijk voor de “inziener” wanneer de Omgevingsvergunning is verleend, 
alleen op het Bag-document staat een datum, alle andere stukken dragen uitsluitend het ongedateerde 
stempel “vergunning verleend”. Dit maakt het des te meer bezwaarlijk dat de gemeente een bezwaar 
termijn van 6 weken hanteert die aanvangt op 20 maart 2014 en eindigt op 1 mei 2014. 

a. Hierbij maak ik dan ook bezwaar tegen de wijze van ter visie legging en verzoek u dit 
opnieuw te doen op een wijze die bezwaarmakers 6 weken de tijd geeft hun bezwaren te 
formuleren en op een wijze waarbij het voor de bezwaarmakers duidelijk is dat de 
documenten compleet zijn, bijvoorbeeld door toevoeging van een documentenlijst. 

Daarnaast bevatten de ter visie gelegde stukken een aantal duidelijk tegenstrijdige documenten. Dit 
knelt des te meer omdat dit essentiële documenten betreft die ten grondslag liggen aan een aantal van 
mijn bezwaren. Op alle bedoelde documenten prijkt het stempel “VERGUNNING VERLEEND”. Het 
betreft de documenten waarop de indiener aangeeft hoe er geparkeerd gaat worden en hoe de indiener 
de verkeerscirculatie rondom de school zich voor stelt. Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente 
vergunning verleend voor meerdere tegenstrijdige oplossingen? Parkeren naast de school op het 
schoolplein met een uitrit naar de Eksterlaan en parkeren naast de school op het schoolplein met een 
uitrit naar de Fazantlaan. Welke van de 2 wordt het? Waartegen dient een eventuele bezwaarmaker 
bezwaar te maken. Wat voor parkeren geldt is ook van toepassing op de verkeercirculatieplannen. 
Tegenstrijdige plannen afgestempeld met “VERGUNNING VERLEEND”. Als omwonenden en direct 
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belanghebbenden mogen we toch verwachten dat vergunning verleend wordt op eenduidige 
documenten zodat we weten waar we aan toe zijn? Hierdoor dreigt de vergunning definitief verleend 
te worden in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Uit de gehele gang van zaken 
rondom het verlenen van de vergunning blijkt dat voornoemde beginselen zijn geschonden met name 
ten aanzien van het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en 
het gelijkheidsbeginsel. Het is evident dat deze onvoldoende zijn meegewogen. 

b. Hierbij maak ik dan ook bezwaar tegen de vergunning verlening voor het parkeren en de 
verkeerscirculatie met als argument dat de tekeningen tegenstrijdig zijn. Uit de 
documenten kunnen de omwonenden niet opmaken hoe straks het parkeren geregeld 
wordt. Dit knelt des te meer omdat het parkeren als een probleem gezien wordt door de 
omwonenden. 
 

1. Bezwaar tegen de verlening van de vergunning tot Bouwen 

De gemeente verleent vergunning tot bouwen en gaat in de vergunningverlening in op een aantal 
overwegingen waaronder: 

• Welstand 
• Afvoer bouwafval 
• Bodemonderzoek 

U stelt dat in de vergadering van 13 februari 2014 is vastgesteld dat het plan voldoet aan redelijke 
eisen van welstand. Nader in mijn bezwaar onder het hoofdje “Wijzigen van een monument” ga ik hier 
nader op in, echter hier reeds het volgende. Als bewoners van huizen in een wijk die wordt aangemerkt 
als beschermd stadsgezicht worden aan ons zeer beperkende voorwaarden opgelegd bij verbouwing 
van onze woningen. Bijvoorbeeld bij het toevoegen van dakkapellen en of het wijzigen van vensters 
voor dubbel isolerend glas waarbij monumentenglas vereist is. Menige bewoner is de afgelopen 
periode geconfronteerd met bouwplannen die op grond van welstand/beschermd stadsgezicht 
geweigerd zijn. Het betrof dan veelal geringe ingrepen in op zich niet monumentale panden. Het 
accepteren van deze “regeldwang” had in elk geval het voordeel dat wijk niet ontsiert wordt door 
allerlei niet bij het karakter van de wijk passende plannen. 

Met het verlenen van de vergunning tot nieuwbouw breekt de gemeente met deze aanpak voor dit 
toonaangevende gebouw. Het betreft hier een ingrijpend bouwplan dat niet past bij de schaal en de stijl 
van de wijk. Daarnaast is het volledig onduidelijk waarop de welstandcommissie zich gebaseerd heeft 
toen zij vaststelde dat het plan aan redelijke eisen van welstand voldoet. Bij de stukken die ter visie 
lagen heb ik geen geveltekeningen aangetroffen. Daarnaast weet de buurt uit ervaring dat de Architect 
impressies laat zien die de massaliteit van het toegevoegde bouwvolume niet tot zijn recht laat komen. 
Natuurlijk is de welstandcommissie deskundig, maar burgers die er voor kiezen om in een wijk met 
beschermd stadsgezicht te wonen zijn dat ook. Het voelt aan als rechtsongelijkheid dat een zo 
detonerend gebouw goedkeuring krijgt waar dat aan kleine verbouwingen wordt onthouden. Dit knelt 
des te meer dat voor de kleine verbouwingen de burger een uitgebreide documentatie of tekeningen 
lijst dient te maken en kennelijk de school hier wegkomt met het niet laten zien van de 
geveltekeningen en zo de impact welbewust bagatelliseert. 

c. Hierbij maak ik dan ook bezwaar tegen het verlenen van de bouwvergunning op grond van 
het argument dat de nieuwbouw volledig detoneert met het beschermde stadsgezicht en dat 
hiermee een rechtsongelijkheid ontstaat naar burgers die hun bouwwerken slecht zeer 
ondergeschikt mogen aanpassen. Ik dring aan op heroverweging door de 
welstandcommissie op basis van uitgebreide documenten, geveltekeningen, 3-D 
impressies, gemonteerde foto’s en dergelijken. 
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Onder de overweging bouwafval en verder onder de overweging Heien wordt de indruk gewekt dat de 
bouwoverlast in beschouwing genomen is bij de vergunning verlening. Dat is niet het geval, het betreft 
hier algemene bewoordingen niet specifiek gemaakt voor deze bouwopgave in deze wijk. Dit is voor 
een bouwwerk van deze afmetingen in een kwetsbare wijk onacceptabel en naar mijn mening ook 
tegen de regelgeving. In de WABO staat expliciet dat degenen die van plan zijn te gaan bouwen de 
overlast vooraf dienen te beschouwen en aan dienen te geven hoe zij onacceptabele overlast denken 
tegen te gaan. Ook het V&G rapport van de aanvrager laat duidelijk zien dat de aanvrager zich geen 
enkele rekenschap geeft dat er gebouwd gaat worden in een kwetsbare wijk. Zo wordt geen enkele 
aandacht geschonken aan de zeer zettingsgevoelig panden aan de Reigerlaan. Nu reeds zijn enkele 
panden langs de Reigerlaan duidelijk verzakt, reden dat de Reigerlaan nu reeds door vrachtauto’s 
vermeden dient te worden. Extra trillingen en/of grondwaterstandsverlaging zal hier ernstige 
consequenties kunnen hebben. Ook de verkeersafwikkeling van het bouwverkeer wordt nergens in 
beschouwing genomen. Duidelijk is dat dit verkeer aanzienlijk zal zijn en dat zowel de Reigerlaan als 
de Eksterlaan niet gebruikt kunnen worden voor de verkeersafwikkeling van het bouwverkeer. 
Daarnaast wordt ook nergens aandacht besteed aan de parkeerdruk tijdens de bouw en de opslag van 
materiaal en materieel. 

d. Hierbij maak ik bezwaar tegen het verlenen van de bouwvergunning op grond van het 
argument dat de omgevingshinder door de bouwactiviteit onvoldoende of niet onderzocht 
is. Ik verzoek u de indiener hiertoe alsnog een plan te laten maken en dit te toetsen op 
haalbaarheid alvorens de vergunning te verlenen. 

Direct verband houdend met de omgevingshinder betreft de bevindingen van het milieutechnisch 
bodemonderzoek door Inpijn Blokpoel. Uit het onderzoek door Inpijn Blokpoel blijhkt dat er mogelijk 
sprake is van sterk verontreinigde grond, althans kan deze mogelijkheid zonder nader onderzoek niet 
uitgesloten worden. Een citaat uit het onderzoek van Inpijn Blokpoel: 

“Resumerend kan bij de beoordeling van het geheel aan onderzoekresultaten gesteld worden dat de 
aangetroffen bodemkwaliteit vooralsnog NIET aanvaardbaar wordt geacht en zodoende een 
belemmering kan vormen voor de geplande uitbreiding van het schoolgebouw.” 

Het is onbegrijpelijk dat de vergunningverlener hieraan voorbij gaat. Niet alleen zou een mogelijke 
bodemverontreiniging de uitvoerbaarheid van het plan in de weg kunnen staan, ook de afvoer en de 
verwerking van met PAK verontreinigde grond in een dichtbevolkte kinderrijke woonwijk zou 
tenminste de nodige voorzorg maatregelen vereisen. De aanvrager kiest ervoor de beheersing van dit 
risico tot een later datum uit te stellen en de gemeente steunt de aanvrager hierin door vergunning te 
verlenen zonder nader onderzoek vooraf. Indien de verontreiniging tegen valt zal dit een aanzienlijke 
vertraging van de bouwwerkzaamheden en daarmee de hinder naar de omgeving met zich 
meebrengen. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente niet om nader onderzoek vraagt na een zo 
duidelijke conclusie van het gespecialiseerde onderzoeksbureau  Inpijn Blokpoel. Voor de omgeving 
betreft dit een reëel gevaar. Overigens roept deze conclusie naast de bestuursrechtelijke vraagtekens 
ook de nodige civielrechtelijke vraagtekens op. Gaat de aanvrager er van uit dat indien de 
verontreiniging tegenvalt en een serieuze bodemsanering vergt de gemeente sowieso op draait voor de 
kosten zodat het nu voordeliger is om geen onderzoek vooraf te doen? Voor de omgeving is dit 
onaanvaardbaar. Dit knelt des te meer nu er gekozen is voor boorpalen, prettig voor het tegen gaan van 
trillingen maar zeer bezwarend als het gaat om het “opboren” van verontreinigde grond. 

e. Hierbij maak ik bezwaar tegen het verlenen van de bouwvergunning op grond van het 
argument dat de bodemverontreiniging tegen het advies van Inpijn Blokpoel niet nader 
onderzocht is. Dit kan grote consequenties hebben voor de overlast in een dichtbevolkte 
kinderrijke woonwijk, vooral nu het verontreiniging door PAK’s betreft. 
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Daarnaast wordt maar zeer summier ingegaan op de voorgenomen installatie ten behoeve van de 
luchtbehandeling. Er wordt volstaan met het aangeven van het aantal te verversen dm3/seconde. 
Nergens wordt de geluidsproductie van deze luchtbehandeling omschreven, noch worden er vanuit de 
vergunning beperkingen gesteld aan de geluidsproductie. Dit knelt omdat de huidige installatie buiten 
de schooluren op stille momenten al voor geluidsoverlast zorgt. Het blijft hierdoor onduidelijk of de 
huidige installatie vergunning plichtig is met betrekking tot de geluidsproductie. 

f. Hierbij maak ik bezwaar tegen het verlenen van de bouwvergunning zonder dat de 
geluidproductie door de luchtbehandeling installatie nader aangegeven of beperkt wordt. 

 

2. Bezwaar tegen de verlening van de vergunning Gebruik in strijd met het 
bestemmingsplan 

De gemeente stelt in haar overwegingen vast dat het voorgenomen gebruik in strijd is met het 
bestemmingsplan, hierover bestaat dus geen misverstand. Dit betreft zowel het bouwen buiten het 
bouwvlak als de voorschriften gesteld in de bestemming beschermd stadsgezicht. Over de 
rechtsongelijkheid met betrekking tot de voorschriften tot het beschermd stadsgezicht heb ik eerder 
melding gemaakt. Waar de voorschriften met betrekking tot het beschermde stadsgezicht  voor de 
burgers in deze wijk strikt gehandhaafd wordt blijkt dit voor de school zeer rekbaar, dit is 
onaanvaardbaar in relatie tot rechtsgelijkheid 

Daarnaast wordt bouwen buiten het bouwvlak geaccepteerd. Dit treft slechts indirect het belang van de 
direct omwonenden. De bewoners direct naast de school, aan de Eksterlaan, worden geconfronteerd 
met een bebouwing die veel dichter bij hun opstallen komt dan op grond van het bestemmingsplan is 
toegestaan. Dit heeft ongetwijfeld waardevermindering van hun opstallen en beperking van het 
woongenot tot gevolg. 

Onbegrijpelijk is dat het voorgenomen gebruik van de nieuwbouw, en dan met name de sportzaal niet 
getoetst is op onacceptabele overlast. In het plan is een sportzaal opgenomen die de directe behoefte 
van de school sterk overstijgt. Zo voldoet de afmeting van de sportzaal aan de NOC-NSF eisen en is 
een gescheiden douche en kleedruimte voorzien. Over de exploitatie van deze sportzaal is de 
aanvrager moedwillig vaag. Zo zou er voorkeur gegeven worden aan gebruik door de buurt en een 
uitgebreide exploitatie niet worden voorzien. Dit is volstrekt ongeloofwaardig en strijdig met alle 
economische wetten. De school investeert in een uitgebreide faciliteit met het doel deze faciliteit te 
exploiteren. Aan deze exploitatie worden in de vergunning geen eisen of grenzen gesteld. Het is de 
verwachting van de omwonenden dat de openingstijden van de school hierdoor aanmerkelijk 
uitgebreid zullen worden met de bijbehorende verkeer en parkeeroverlast. Het verzoek van de 
omwonenden op buurtbijenkomsten waar de plannenmakers aanwezig waren om meer inzicht te geven 
in het gebruik en de parkeer overlast is telkens weggewoven. Het verzoek om na te gaan hoe dat in 
vergelijkbare situaties in Eindhoven loopt wordt stelselmatig genegeerd. 

g.  Hierbij maak ik bezwaar tegen verlening van de vergunning voor het Gebruik in strijd met 
het bestemmingplan op grond van het argument dat er geen enkele beperking gesteld wordt 
aan het gebruik van de sportzaal in deze kwetsbare wijk. Bovendien is deze sportzaal voor het 
primaire gebruik van de school (of spilcentrum) overbodig. 

h.  Hierbij maak ik bezwaar tegen de verlening van de vergunning Gebruik in strijd met het 
bestemmingsplan op grond van het argument dat dit tot een onaanvaardbare verkeeroverlast 
en parkeeroverlast zal leiden zonder dat dit op enige manier in kaart gebracht is. De 
aanvrager bedenkt, exploiteert en plukt de vruchten en laat de buurt met de gebakken peren 
zitten. 
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i. Hierbij maak ik bezwaar tegen verlening van de vergunning Gebruik in strijd met het 
bestemmingsplan op grond van het argument dat waardevermindering van het omliggende 
onroerend goed en het gederfde woongenot nergens in de overwegingen is meegenomen. 
Omwonenden zullen zich zeker beroepen op planschade die nergens in de plannen is 
meegerekend. Het zou verstandig zijn dit vooraf af te kaarten. 

3. Bezwaar tegen het verlenen van de vergunning tot Het kappen van bomen 

Onderdeel van het beschermd stadsgezicht vormen de bomen in onze wijk. Langs de Fazantlaan wordt 
het schoolterrein begrensd door een rij monumentale bomen die stuk voor stuk de moeite van het 
behouden waard zijn. Het is kenmerkend voor de zorgvuldigheid waarmee de plannenmakers te werk 
zijn gegaan dat in eerste instantie over het hoofd gezien is dat in de plannen enkele van deze bomen 
dienen te sneuvelen. Op voorlichtingsbijeenkomsten voor de buurt sprak men van 1 á 2 bomen. 
Eigenlijk geeft de rapportage van Van Duuren Bosbeheer al zelfstandig aan waarom de vergunning 
geweigerd dient te worden. De beelden spreken voor zich, het is onbegrijpelijk dat Van Duuren de 
conclusie durft te trekken dat met voldoende compensatie de bomen geofferd mogen worden en nog 
onbegrijpelijker dat de gemeente hem hierin volgt. Burgers die in deze wijk een boom willen offeren 
voor een bouwplan worden resoluut een vergunning geweigerd. De mooiste boom op het schoolplein, 
de grote Acacia, heeft het momenteel al moeilijk en het is zeer de vraag of deze boom de bouw zal 
overleven. Het is schrijnend dat niet ingezien wordt dat deze Acacia ooit begonnen is als de kleinere 
bomen die nu geofferd worden. Nog schrijnender is dat een belangrijke motivatie om deze bomen te 
offeren het aanleggen van een parkeerterrein is op wat nu een prachtig schoolplein is.  Daarnaast wordt 
onvoldoende aandacht besteed aan de beschermingsmaatregelen tijdens de bouw. 
Graafwerkzaamheden, grondwaterstandverlaging en opslag van materieel/materiaal zullen een aanslag 
zijn op deze kwetsbare bomen. Daarnaast is de bewering dat de bomen uitsluitend sneuvelen voor de 
bouwactiviteiten en niet voor het aanleggen van een uitweg een voor de bezwaarmakers niet 
controleerbare bewering. Het is namelijk in de documenten niet duidelijk welke uitweg men 
voornemens is te maken. Er zijn wel 4 verschillende tekeningen met het predicaat “VERGUNNING 
VERLEEND” waarop de uitrit op verschillende plaatsen zichtbaar is. Daarnaast is het zeker dat voor 
de uitrit bomen dienen te wijken. 

j. Hierbij maak ik bezwaar tegen het verlenen van de vergunning tot Het kappen van bomen 
met als argument dat bomen van tientallen jaren oud niet behoren te sneuvelen door 
onzorgvuldige plannen. Door van meet af aan “om” de bomen heen te plannen zouden veel 
bomen gespaard kunnen worden. Indien in het verleden even makkelijk was omgegaan met 
deze bomen als nu wordt voorgesteld dan zou de oude Acacia, een sieraad voor de wijk, al 
lang gesneuveld zijn.  

4. Bezwaar tegen Het aanleggen van een uitweg 

In de vergunning verlening wordt gemotiveerd waarom vergunning verleend wordt voor het aanleggen 
van een uitweg. Welke uitweg vergund wordt en op welke tekening deze uitweg te vinden is blijft 
onduidelijk. Zoals eerder gesteld zijn er 4 tekeningen waarop staat “VERGUNNING VERLEEND” in 
het ter inzage gelegde dossier aanwezig. Het lijkt hier of vergunning verleend wordt op een 
keuzemenu. 

k. Hierbij maak ik bezwaar tegen het verlenen van de vergunning Het aanleggen van een 
uitweg op basis van het argument dat het uit de stukken niet duidelijk welke uitweg bedoeld 
wordt. Betreft het hier de uitweg naar de Eksterlaan zoals die steeds door de plannenmakers 
getoond is of betreft het hier de uitweg naar de Fazantlaan zoals die nu voor het eerst in de 
stukken voor komt? 

Belangrijker dan de uitweg zelf is het parkeerterrein dat door deze uitweg ontsloten wordt. Er zijn 
twee varianten met het predicaat “VERGUNNING VERLEEND”. Aan beide oplossingen kleven 



Pagina	  6	  van	  9	  
	  

zwaarwegende bezwaren. Al geruime tijd laten de plannenmakers een oplossing zien waarbij op eigen 
terrein een parkeerplaats gemaakt wordt voor 13 auto’s. Om te beginnen is het aantal volstrekt 
willekeurig. Op geen enkele wijze wordt duidelijk gemaakt waarop dit aantal gebaseerd is, dit ondanks 
herhaaldelijk verzoek door de omwonenden. Alleen de terug rekening naar het aantal nieuw te bouwen 
m2 gebaseerd op de norm kan hier geen reden zijn tot vergunnen. Immers, het gebruik en de 
bestemming van het totale complex wijzigt waardoor geen aanspraak gemaakt kan worden op gedogen 
vanuit een bestaande situatie. Daarnaast worden functies toegevoegd, al eerder is de sportzaal 
gememoreerd, waarvan het onduidelijk welke parkeerdruk zij opleveren. Het is onbestaanbaar dat de 
plannenmakers de ruimte krijgen om zonder nadere motivatie en onderzoek naar de parkeerdruk hun 
plannen door te voeren in een wijk en situatie waarbij de parkeerdruk als zeer kritiek beschouwd kan 
worden. Door de omwonenden is hier zonder succes herhaaldelijk om gevraagd, door de vergunning te 
verlenen wordt beloond dat de plannenmakers hier geen aandacht aan besteden. Het is direct duidelijk 
waarom zij deze aanpak kiezen, het zal direct duidelijk worden dat bij een gedegen onderzoek de 
parkeerdruk ontoelaatbaar is en de gekozen oplossingen onvoldoende zijn. 

l. Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het verlenen van een vergunning voor Het aanleggen van 
een uitweg op grond van het argument dat er geen parkeeronderzoek gedaan is. Ik dring er op 
aan eerst dit onderzoek uit te voeren en de resultaten af te wachten voordat er vergund wordt. 

Daarnaast kleeft er aan de oplossing waarbij een uitweg gemaakt wordt aan de Eksterlaan een sterk 
veiligheidsrisico. Minimaal 5 parkeerplaatsen kunnen het terrein uitsluiten achteruitrijdend verlaten 
naar een weg met spelende en schoolgaande kinderen, in de leeftijd van 4-12 jaar, en fietsverkeer in 
twee richtingen. Dit in een situatie waar het uitzicht beperkt is door de toegang tot de peuterschool 
waarvan de aanwezigheid op zich al een reden zou moeten zijn de vergunning te weigeren. Daarnaast 
stellen de plannenmakers een aantal verkeercirculaties voor die onacceptabel zijn voor de bewoners 
van de Eksterlaan. Om de problemen rondom de school, veroorzaakt door ouders en personeel, het 
hoofd te bieden stelt men voor de Eksterlaan eenrichtingverkeer te maken naar de Parklaan toe. Dit 
verhoogt de verkeersintensiteit voor ander verkeer, immers bij eenrichtingverkeer van de Reigerlaan in 
de richting van de Fazantlaan is nu de Eksterlaan de laatste mogelijkheid om op de Parklaan te komen 
vanuit de Fazantlaan. Welke rechtskracht de bewuste tekening ook heeft, erop gestempeld staat 
“VERGUNNING VERLEEND”. 

m. Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het verlenen van een vergunning voor Het aanleggen 
van een uitweg op grond van het argument dat dit gevaarlijk is met het oog op achteruit rijden 
en spelende kinderen. 

n. Hierbij teken ik bezwaar aan tegen plannen om de Eksterlaan eenrichting verkeer te maken 
naar de Parklaan toe met als argument dat dit de verkeersdruk in deze nauwste straat rondom 
de school zal doen toenemen. ( al eerder protesteerden de bewoners van de Eksterlaan samen 
tegen dit voornemen bij de verkeerscommissie van de school) 

Een tweede oplossing die volgens de ter inzage gelegde documenten vergund is betreft een uitrit vanaf 
het parkeerterrein naar de Fazantlaan. Deze oplossing oogt verkeerstechnisch veel beter maar heeft het 
nadeel dat een belangrijk deel van het schoolplein wordt opgeofferd aan parkeren. Het betreft hier wel  
13 parkeerplaatsen die normaal bereikbaar zijn. Het bezwaar tegen deze oplossing is dat dit parkeren 
direct gevaar oplevert op het schoolplein. Wie bedenkt het om het schoolplein voor een groot deel te 
bebouwen en vervolgens het resterende deel te verkleinen door er een parkeerplaats te maken. Dit 
terwijl de bestemming/het gebruik juist vragen om een groter schoolplein. Of worden we hier bij de 
neus genomen? Is dit slechts een cosmetische oplossing die later toch niet gebruikt gaat worden? 
Afgaande op de tekeningen lijkt het toch niet serieus de bedoeling te zijn deze parkeeroplossing te 
kiezen.  De plannenmakers strooien hier niet alleen de omwonenden zand in de ogen maar ook de 
vergunningverleners. De oplossing is ongeloofwaardig en zou alleen aan geloofwaardigheid kunnen 
winnen indien men verplicht wordt een hekwerk rondom de parkeerplaats te maken dat de veiligheid 



Pagina	  7	  van	  9	  
	  

voor de kinderen waarborgt en voorkomt dat het parkeerterrein ongebruikt blijft en de parkeerdruk 
wordt afgewenteld op de buurt. (Hierbij zij aangetekend dat deze bezwaarmaker er niet op uit is de 
kinderen de toch al schaarse speelruimte te ontnemen. Een beter plan dat rekening houdt met 
meerdere belangen, duurzaam en toekomstbestendig is dat is het onderliggende motief voor het 
bezwaar) 

o. Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het verlenen van de vergunning voor Het aanleggen van 
een uitweg voor het parkeerterrein dat ontsluit op de Fazantlaan tenzij er waarborgen 
gegeven kunnen worden dat dit parkeerterrein ook daadwerkelijk tijdens schooluren gebruikt 
wordt. 

p. Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de verlening van een vergunning voor Het aanleggen 
van een uitweg voor een parkeerterrein op het school weg voordat duidelijk is welke 
gebruiksuren en overlast er met dit parkeerterrein gemoeid zijn. 

5. Bezwaar tegen het verlenen van de vergunning tot Het wijzigen van een 
(rijks)monument 

U geeft aan vergunning te verlenen voor het wijzigen van een monument. Deze vergunning verleent u 
zonder advies te vragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit knelt des te meer daar het 
hier een ingrijpend bouwplan behelst dat de monumentale waarde van het gebouw sterk aantast. De 
voorzijde blijft gespaard, maar diverse deskundigen zijn het er over eens dat ook de achterzijde 
behoudens waard is. Zie bijvoorbeeld onderstaande: 

“Inleiding SCHOOL, gebouwd in 1914 door J.W. Hanrath in Traditionalistische stijl. Omschrijving 
Tweelaags pand dat uit een hoofdvleugel (aan de Reigerlaan) bestaat van twaalf vensterassen breed, 
en een haaks daarop staande zijvleugel (aan de Fazantlaan) van zes vensterassen. Aan de achterzijde 
is in het midden van de gevel een smalle uitbouw zichtbaar waarin zich het trappenhuis bevindt, dit 
gedeelte is een verdieping hoger en steekt boven de gootrand uit. Andere, lagere aanbouwen aan de 
achterzijde van de school zijn van latere datum maar vormen wel een geheel met de hoofdmassa. Het 
gebouw heeft een samengesteld schilddak, gedekt met verbeterde Hollandse pannen. In het midden 
van het dak is een schoorsteen met koperen hoed geplaatst. Op de beide uiteinden van het hoofddak 
zijn kleine dakruiters zichtbaar. Het pand is uitgevoerd in baksteen waarbij de voorgevel geleed wordt 
door middel van brede lisenen. De ruimte daartussen is gevuld met drie vensters en komt overeen met 
de breedte van de daarachter liggende klaslokalen. Tussen de afzonderlijke vensters zijn smallere 
lisenen aangebracht. Siermetselwerk is in een rand om de gevel heen zichtbaar, ook boven de ramen 
en in vlakken tussen de ramen van de begane grond en de verdieping is metselwerk in reliëf gemaakt 
ter verlevendiging van de gevel. De ramen zijn onderverdeeld door middel van kleine roeden. In het 
midden van de voorgevel bevindt zich iets verdiept gelegen een rondboogdeur met een waaiervormig 
bovenlicht. De deur is geplaatst in een monumentale omlijsting waarbij in de baksteen enkele blokken 
natuursteen zijn toegepast. Boven de ingang is een gevelsteen aangebracht met het opschrift "19 TOT 
NUT 14/VAN 'T ALGEMEEN". Het pand heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een 
culturele en geestelijke ontwikkeling, namelijk de ontwikkeling van het Nutsonderwijs in het 
interbellum. het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het 
schoolgebouw. Architectuurhistorisch is het van belang vanwege de stijl, de detaillering en als 
voorbeeld van het werk van de architect Hanrath. Het heeft ensemblewaarden vanwege de situering, 
verbonden met de ontwikkeling van de stad. Het is waardevol vanwege de gaafheid van het in - en 
exterieur. Het is als geheel betrekkelijk zeldzaam. “ 

 

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
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q. Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het verlenen van de vergunning voor Het wijzigen van 
een (rijks)monument. Ik dring er op aan om eerst advies aan te vragen bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed en voorafgaand aan dit advies alle vergunningen aan te houden. 

r. Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het verlenen van de vergunning tot Het wijzigen van een 
monument op basis van het argument dat nergens uit de stukken duidelijk wordt gemaakt dat 
de welstandscommissie een duidelijk beeld gekregen heeft van deze ingreep. Het bijgevoegde 
rapport, Waarde stellend bouwhistorisch onderzoek door Drs. Ing. A.G. Oldenmenger waarin 
de monumentale waarde uitgebreid uiteengezet wordt bevat slechts tekeningen die de 
monumentale waarde onderstrepen. Naast de materialenstaat blijkt nergens welke 
beschamende ingreep de Architect aan dit monument voor stelt. Ik verzoek u het besluit te 
heroverwegen en de aantasting van dit monument te voorkomen. 

 

Bovenstaande bezwaren zijn naar mijn mening stuk voor stuk zwaarwegend. Naast de in dit schrijven 
naar voren gebrachte bezwaren houd ik mij het recht voor aanvullende bezwaren en/of nadere 
motivatie/gronden van de ingebrachte bezwaren naar voren te brengen.  

Daarnaast geef ik hierbij nadrukkelijk aan dat ik tijdens de behandeling van de bezwaren door de 
bezwarencommissie gehoord wens te worden. Ook tijdens deze hoorzitting houd ik mij het recht voor 
mijn motivatie uit te breiden, aan te vullen en of nadere bezwaren naar voren te brengen. 

De gemeente Eindhoven heeft er voor gekozen de ter visie legging van de documenten zo kort 
mogelijk te laten duren. Als uitgangspunt is gekozen een bezwaartermijn te hanteren van 6 weken na 
bekendmaking van het besluit aan de aanvrager, te weten 20 maart 2014 plus 6 weken eindigende op 1 
mei 2014, in plaats van de gebruikelijke en door de wetgever bedoelde 6 weken na bekendmaking van 
het besluit aan belanghebbenden, te weten 2 april 2014 plus 6 weken eindigende op 14 mei 2014. 
Hierdoor is de bezwaar termijn waarbinnen bezwaarmakers hun zienswijze dienen te formuleren 
ongebruikelijk kort en werpt de vraag zich op hoe ver de gemeente daarmee mag gaan? (Artikel 16 
van de Awb wordt hier genegeerd.) Zou zij er ook voor mogen kiezen de ter visie legging te laten 
aanvangen op bijvoorbeeld 29 april 2014? Hierbij protesteer tegen de gehanteerde termijn en verzoek 
de ter visielegging opnieuw te laten plaats vinden of althans mij een redelijke termijn te gunnen om na 
kennisname van complete dossier mijn bezwaren te formuleren of te herformuleren. 

Ik verzoek u mij, naast een ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift, op grond van art. 6:6 Awb 
een redelijke termijn te stellen waarbinnen de nadere gronden van het bezwaarschrift kenbaar moeten 
worden gemaakt. 

Daarnaast wil ik in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten die ik voor deze 
bezwaarprocedure maak. 

Ten slotte verzoek ik u de beslissing niet uit te voeren totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift 
hebt genomen. 

Voor zover het bezwaarschrift ongegrond verklaard wordt, verzoek ik u op kosten van de 
uitvoerder/aanvrager voor aanvang van de sloop- en bouwwerkzaamheden een opname te maken naar 
de huidige staat van mijn woning.  Wij voorzien namelijk gevolgschade. Daarnaast verzoek ik u 
onderzoek te laten doen naar mogelijke planschade die uitvoering van de plannen met zich mee 
brengt. 
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In afwachting van uw spoedige reactie, 

 

Hoogachtend, 

Naam: ……………………………….   Naam:……………………………….. 

Geboren:…………………………….   Geboren:………………………………. 

Adres:………………………………..   Adres:………………………………… 

Handtekening:……………………..   Handtekening:…………………….. 

 

 

 

 

 


