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Al	  bijna	  twee	  jaar	  zetten	  wij	  ons	  als	  buurtvereniging	  Villapark	  in	  voor	  een	  goede,	  integrale	  oplossing	  
voor	  de	  noodlokalen	  van	  de	  Salto-‐basisschool	  Reigerlaan,	  dit	  in	  samenhang	  met	  andere	  ontwikkelingen	  
in	  de	  buurt.	  Deze	  coöperatieve	  inzet	  heeft	  de	  buurt	  meermaals	  laten	  zien	  en	  geeft	  aan	  hoe	  veel	  waarde	  
wij	  hechten	  aan	  het	  duurzaam	  behoud	  van	  de	  school	  midden	  in	  onze	  wijk.	  

Onlangs	  is	  door	  de	  Gemeente	  een	  bouwvergunning	  verleend	  voor	  een	  verbouwing	  met	  ingrijpende	  
gevolgen	  voor	  de	  omwonenden	  en	  –als	  ouders–	  belangrijkste	  gebruikers	  van	  de	  school.	  

Het	  huidige	  bouwplan	  betreft	  bijna	  een	  verdubbeling	  van	  de	  school,	  waarbij	  de	  huidige	  gymzaal	  een	  
andere	  functie	  krijgt	  en	  een	  nieuwe	  sportzaal	  wordt	  toegevoegd,	  het	  schoolplein	  wordt	  gehalveerd,	  
auto’s	  op	  het	  terrein	  worden	  geparkeerd,	  een	  complete	  groenstrook	  aan	  de	  Fazantlaan	  verdwijnt,	  
inclusief	  zeer	  waardevolle	  (zelfs	  monumentale)	  bomen.	  Het	  schoolgebouw	  is	  een	  Rijksmonument	  en	  de	  
buurt	  valt	  onder	  beschermd	  stadsgezicht.	  	  Zowel	  de	  school	  als	  veel	  woningen	  zijn	  door	  architect	  Hanrath	  
ontworpen.	  Eufemistisch	  gesteld	  is	  het	  huidige	  plan	  weinig	  zorgvuldig	  met	  de	  erfenis	  van	  deze	  architect	  
en	  het	  te	  beschermen	  karakter	  van	  onze	  buurt.	  

Wethouder	  Schreurs	  stelde	  april	  vorig	  jaar	  dat	  de	  school	  met	  de	  buurt	  in	  gesprek	  diende	  te	  gaan	  en	  te	  
kijken	  welke	  functies	  waar	  het	  beste	  kunnen	  worden	  ondergebracht.	  Helaas	  heeft	  dit	  gesprek	  niets	  
opgeleverd:	  de	  school	  heeft	  zich	  beperkt	  tot	  het	  toelichten	  van	  het	  huidige	  plan.	  

	  

Lakerlopen	  vormt	  samen	  met	  Villapark	  de	  wijk	  “de	  Laak”,	  met	  de	  basisschool	  (vroeger	  twee)	  en	  
buurthuis	  de	  Ronde	  als	  middelpunt.	  Lakerlopen	  heeft	  over	  de	  jaren	  heen	  meermaals	  aangegeven	  graag	  
sociale	  en	  andere	  buurtgebonden	  voorzieningen	  voor	  kinderen	  te	  willen	  realiseren	  c.q.	  terug	  te	  willen	  
brengen.	  

Overleg	  tussen	  Stichting	  Wijk	  en	  Huurdersbelangen	  Lakerlopen	  (SWHL,	  buurtvereniging	  Lakerlopen),	  
bestuur	  van	  de	  Ronde	  en	  bestuur	  van	  buurtvereniging	  Villapark,	  heeft	  uitgewezen	  dat	  het	  gebied	  bij	  de	  
Ronde	  (eigendom	  van	  de	  Ronde)	  een	  ideale	  locatie	  vormt	  om	  de	  niet-‐primaire	  onderwijsfuncties	  onder	  
te	  brengen.	  Dit	  betekent:	  behoud	  en	  mogelijk	  uitbreiding	  van	  de	  Peuterzaal	  in	  de	  Ronde,	  realiseren	  van	  
BSO-‐functies	  (indien	  nodig)	  en	  (als	  er	  al	  behoefte	  aan	  bestaat)	  een	  kleine	  sportaccommodatie.	  Ook	  uit	  
oogpunt	  van	  exploitatie	  geeft	  deze	  optie	  veel	  betere	  kansen.	  Het	  centrum	  van	  ‘de	  Laak’	  wordt	  gevormd	  
door	  de	  as	  tussen	  de	  school	  aan	  de	  Reigerlaan	  en	  het	  gebied	  van	  ‘de	  Ronde’	  aan	  de	  Tongelresestraat.	  De	  
uitbreiding	  van	  basisschool	  ‘Reigerlaan’	  tot	  compleet	  spilcentrum,	  is	  op	  haar	  relatief	  kleine,	  historisch	  
karakteristieke	  (monumentaal)	  locatie	  niet	  mogelijk,	  zonder	  onaanvaardbare	  aantasting	  van	  de	  
speelplaats	  en	  het	  aanwezige	  groen.	  Tegelijkertijd	  wordt	  met	  deze	  concentratie	  van	  spilfuncties	  
oneigenlijke	  concurrentie	  aangegaan	  met	  de	  mogelijkheden	  van	  het	  gebied	  van	  en	  rondom	  ‘de	  Ronde’.	  
De	  wens	  van	  Lakerlopen	  om	  het	  gebied	  (ligt	  al	  tientallen	  jaren	  braak)	  nu	  eindelijk	  te	  gaan	  
herontwikkelen	  wordt	  door	  de	  plannen	  van	  SALTO	  gedwarsboomd.	  

	  

Op	  11	  november	  jl.	  is	  tijdens	  de	  buurtvergadering	  door	  de	  bewoners	  aan	  het	  bestuur	  van	  de	  
buurtvereniging	  gevraagd	  een	  enquête	  	  te	  houden	  over	  de	  voorkeursoplossing	  voor	  de	  school.	  Daarbij	  
zijn	  twee	  varianten	  voorgelegd:	  het	  huidige	  plan	  of	  een	  beperkte	  verbouwing	  in	  de	  stijl	  van	  het	  
bestaande	  monument.	  De	  uitkomst	  was	  zeer	  duidelijk:	  90%	  van	  een	  kleine	  honderd	  woonadressen	  gaf	  
aan	  voorstander	  te	  zijn	  van	  een	  qua	  stijl	  en	  functionaliteit	  heel	  andere	  (beperkte)	  verbouwing,	  met	  
eerder	  genoemde	  functies,	  voor	  zover	  nodig,	  op	  andere,	  op	  loopafstand	  gelegen	  locaties	  -‐	  met	  name	  de	  
Ronde.	  Slechts	  enkelen	  gaven	  de	  voorkeur	  aan	  het	  huidige	  plan,	  niet	  omdat	  men	  het	  een	  goed	  plan	  



vindt,	  maar	  omdat	  de	  noodlokalen	  nu	  echt	  snel	  moeten	  worden	  gesloopt	  en	  gevreesd	  wordt	  dat	  
vertraging	  van	  de	  plannen	  het	  voortbestaan	  van	  de	  school	  in	  onze	  wijk	  bedreigt.	  

Op	  22	  februari	  jl.	  is	  de	  enquête	  uitgebreid	  besproken	  met	  bijna	  vijftig	  buurtbewoners.	  In	  een	  heldere	  
discussie	  werden	  de	  twee	  verschillende	  opties	  nader	  uitgediept	  en	  ontstond	  vrijwel	  volledige	  consensus	  
over	  de	  noodzaak	  om	  de	  inbreng	  van	  de	  buurt	  actief	  te	  bepleiten.	  Wethouder	  Schreurs	  wenste	  ons	  een	  
succesvolle	  avond,	  maar	  daar	  bleef	  het	  bij...	  	  	  

Inmiddels	  is	  door	  tientallen	  buurtbewoners	  bezwaar	  gemaakt	  tegen	  de	  vergunning.	  De	  direct	  
omwonenden	  zoeken	  contact	  met	  SALTO	  om	  een	  verzoek	  aan	  de	  rechter	  te	  voorkomen	  om	  m.b.v.	  een	  
voorlopige	  voorziening	  alle	  soort	  sloop-‐	  en/of	  bouwactiviteiten	  te	  verbieden	  totdat	  de	  bezwaren	  zijn	  
behandeld.	  

	  

Opsommend:	  	  

-‐	  Op	  dit	  moment	  staat	  op	  de	  Reigerlaan	  één	  van	  de	  huidige	  zes	  noodlokalen	  al	  twee	  jaar	  leeg.	  

-‐	  Groeiprognoses	  zijn	  nog	  steeds	  gebaseerd	  op	  achterhaalde	  grootschalige	  woningbouwplannen	  op	  het	  
NRE-‐terrein.	  Het	  villapark	  heeft	  nooit	  behoefte	  gehad	  aan	  een	  sportzaal.	  Gebruik	  van	  een	  vernieuwde	  
gymzaal	  voldoet.	  Het	  goedkeuren	  van	  de	  bouw	  van	  een	  nieuwe	  sportzaal	  op	  het	  terrein	  van	  de	  
Reigerlaan	  betekent	  feitelijk	  een	  akkoord	  met	  aanmerkelijke	  jaarlijkse	  exploitatieverliezen.	  	  

-‐	  De	  unieke	  bruikbaarheid	  van	  de	  onderwijslokalen	  in	  de	  bestaande	  gebouwen	  (rijksmonument)	  zou	  
uitgangspunt	  moeten	  zijn	  bij	  elk	  plan	  voor	  aanpassing	  aan	  de	  erkende	  schoolfuncties.	  Het	  gebouw	  voor	  
de	  kleuters	  is	  voor	  die	  groepen	  uitermate	  geschikt,	  uitbouw	  in	  dezelfde	  stijl	  ligt	  (ook	  financieel)	  voor	  de	  
hand.	  Behoud	  (terugbrengen)	  van	  zes	  	  leslokalen	  in	  het	  huidige	  gebouw	  (volgens	  een	  meer	  precieze	  
analyse	  van	  het	  programma	  van	  eisen	  zelfs	  acht)	  is	  om	  allerlei	  redenen	  een	  belangrijk	  uitgangspunt.	  	  

-‐	  De	  oplossing	  van	  het	  huidige	  parkeer-‐	  en	  verkeerprobleem	  rondom	  de	  school	  is	  niet	  mogelijk	  met	  het	  
creëren	  van	  parkeerplaatsen	  op	  het	  toch	  al	  kleine	  gebied	  –	  die	  parkeerplaatsen	  zijn	  daar	  ook	  niet	  
gewenst.	  Behoud	  van	  een	  zo	  groot	  mogelijk	  schoolplein	  en	  de	  waardevolle,	  karakteristieke	  bomen	  en	  
groen	  is	  een	  eis.	  Beter	  is	  het	  om	  het	  profiel	  en	  de	  inrichting	  van	  de	  as	  Reigerlaan-‐Tongelresestraat	  
opnieuw	  vorm	  te	  geven,	  met	  het	  parkeerprobleem	  in	  het	  achterhoofd	  en	  voortbordurend	  op	  de	  
concrete	  plannen	  die	  in	  onze	  wijk	  gemaakt	  zijn	  bij	  het	  voor	  onze	  wijk	  uitwerken	  van	  uw	  nota	  ‘Eindhoven	  
op	  weg’.	  

Salto	  blijkt	  op	  geen	  enkele	  wijze	  rekening	  te	  willen	  houden	  met	  de	  buurt.	  Door	  Salto	  worden	  we	  als	  
buurtbewoners	  (waaronder	  veel	  ouders)	  volledig	  genegeerd.	  Wij	  vinden	  dit	  onacceptabel	  en	  
onverantwoordelijk.	  Daarom	  doen	  wij	  een	  dringend	  beroep	  op	  de	  Gemeente	  (raadsleden	  en	  B&W)	  om	  
bij	  het	  vaststellen	  van	  het	  IHP	  de	  reservering	  voor	  het	  bouwplan	  aan	  de	  Reigerlaan	  op	  te	  schorten	  en	  
eerst	  de	  genoemde	  zienswijzen	  van	  de	  buurt	  te	  onderzoeken.	  Het	  gaat	  tenslotte	  ook	  om	  
gemeenschapsgeld	  waarbij	  belangen	  van	  bewoners	  van	  Eindhoven,	  in	  dit	  geval	  buurtbewoners,	  niet	  
genegeerd	  mogen	  worden.	  De	  bouwvergunning	  aan	  Salto	  moet	  worden	  herzien,	  in	  ieder	  geval	  voorlopig	  
moet	  hen	  toestemming	  worden	  onthouden	  om	  de	  plannen	  te	  gaan	  uitvoeren	  zolang	  de	  bezwaren	  in	  de	  
buurt	  nog	  in	  behandeling	  zijn.	  Onherstelbare	  fouten	  moeten	  worden	  voorkomen.	  	  

Hoogachtend,	  

Bert	  Knegtering,	  

Voorzitter	  buurtvereniging	  
Villapark	  

Riek	  van	  den	  Broek,	  

Voorzitter	  buurtvereniging	  
Lakerlopen	  

	  

	  


