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Burgemeester Wethouders Eindhoven     Eindhoven, 17 juni 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 namens de Stichting “Behoud de Reiger” 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 

Het doel van de Stichting “Behoud de Reiger” is behoud van het gebouw, behoud van de plek voor 
onderwijs en fatsoenlijk onderwijs. De verleende vergunning is strijdig met de volgende door de 
stichting onderschreven uitgangspunten: 

1. Voorkant van het gebouw moet onaangetast blijven 
2. Het nieuwbouw volume zo gering mogelijk 
3. Geen functies toevoegen die de parkeer druk vergroten 
4. Niet parkeren op het terrein 
5. Het maatschappelijk vastgoed in de directe omgeving betrekken bij het vervullen van de 

huisvesting voor de spilfuncties. 
6. Investeer in de instandhouding van het monument 

	  
Dit brengt mij tot de volgende bezwaren: 

 
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. 

U stelt dat in de vergadering van 13 februari 2014 is vastgesteld dat het plan voldoet aan redelijke 
eisen van welstand. Verder in mijn bezwaar onder het hoofdje “Wijzigen van een monument” ga ik 
hier nader op in, echter hier reeds het volgende. De Stichting staat achter de bestemming van de wijk 
tot beschermd stadsgezicht.  Daarnaast heeft de Stichting in het verleden met succes gepleit voor 
aanwijzing van het schoolgebouw tot rijksmonument.  

Met het verlenen van de vergunning tot nieuwbouw handelt de gemeente in strijd met de hierboven 
genoemde uitgangspunten 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 is tijdens bijeenkomsten gebleken dat 
de Architect impressies laat zien die de massaliteit van het toegevoegde bouwvolume niet tot zijn recht 
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laat komen. Natuurlijk is de welstandcommissie deskundig maar de Stichting en haar adviseurs zijn  
dat ook. 

a) 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. Ik dring aan 
op heroverweging door de welstandcommissie op basis van uitgebreide documenten, 
geveltekeningen, 3-D impressies, gemonteerde foto’s en dergelijken. 

 

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. 

Daarnaast wordt bouwen buiten het bouwvlak geaccepteerd. De Stichting stelt zich op het standpunt 
dat het schoolplein onderdeel is van het monument en streeft naar een zo gering mogelijke verkleining 
van het schoolplein zoals aangegeven in uw eigen bestemmingsplan. 

De Stichting vindt het onbegrijpelijk dat er niet voor de school noodzakelijke volumes worden 
toegevoegd aan dit kwetsbare gebouw. De sportzaal is hier een voorbeeld van. 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 moet dus van een gescheiden douche en kleedruimte 
voorzien zijn. De school investeert in een uitgebreide faciliteit met het doel deze faciliteit te 
exploiteren.  

b)  Hierbij maak ik bezwaar tegen verlening van de vergunning voor het Gebruik in strijd met het 
bestemmingplan op grond van het argument dat deze sportzaal voor het primaire gebruik van 
de school (of spilcentrum) overbodig is en daarmee het monumentale karakter van het gebouw 
aantast. 

c) Hierbij maak ik bezwaar tegen het verlenen van de vergunning voor het Gebruik in strijd met 
het bestemmingsplan omdat de sportzaal het aan te bouwen volume onnodig vergroot. 

 

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. 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.  
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d) 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 vergunningverlening wordt gemotiveerd waarom vergunning verleend wordt voor het aanleggen 
van een uitweg. Belangrijker dan de uitweg zelf is het parkeerterrein dat door deze uitweg ontsloten 
wordt. Uitgangspunt moet volgens de Stichting zijn om het schoolterrein zo onaangetast mogelijk te 
houden. Het toevoegen van functies die de parkeerdruk verhogen en daarmee  parkeergelegenheid op 
het schoolplein noodzakelijk maken, vindt de Stichting ongewenst.  

e) Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het verlenen van de vergunning voor Het aanleggen van 
een uitweg voor het parkeerterrein op grond van het argument dat het parkeerterrein zelf 
ongewenst is zoals ook aangegeven in uw eigen bestemmingsplan. 

 

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, 
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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 

f) 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. 

g) 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 ingrijpende 
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 volgens de Stichting stuk voor stuk zwaarwegend. Naast de in dit 
schrijven naar voren gebrachte bezwaren houdt de Stichting zich het recht voor aanvullende bezwaren 
en/of nadere motivatie/gronden van de ingebrachte bezwaren naar voren te brengen.  

Daarnaast geeft de Stichting “Behoud de Reiger” hierbij nadrukkelijk aan dat zij tijdens de 
behandeling van de bezwaren door de bezwarencommissie gehoord wenst te worden. Ook tijdens deze 
hoorzitting houdt de Stichting zich het recht voor haar motivatie uit te breiden, aan te vullen en of 
nadere bezwaren naar voren te brengen. 

De Stichting verzoekt u, 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 de Stichting in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten die zij voor deze 
bezwaarprocedure maakt. 

Ten slotte verzoekt de Stichting u de vergunning niet definitief te verlenen totdat u een beslissing op 
haar bezwaarschrift hebt genomen. In afwachting van uw spoedige reactie, 

 

Hoogachtend, 

 

 

Jacques Vermeeren jacques.v@hotmail.nl  
Voorzitter Stichting “Behoud de Reiger” 
Postbus 145 
5600 AC Eindhoven 


