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Als	  voorzitter	  en	  medeoprichter	  van	  de	  Stichting	  Behoud	  de	  Reiger	  wil	  ik	  graag	  het	  woord	  tot	  jullie	  
richten.	  Onze	  stichting	  is	  in	  juli	  2000	  opgericht	  door	  een	  aantal	  verontruste	  ouders	  en	  
buurtbewoners,	  die	  onafhankelijk	  van	  de	  buurtvereniging	  en	  de	  school	  als	  actiegroep	  wilde	  
protesteren	  tegen	  de	  plannen	  van	  de	  Gemeente	  Eindhoven	  en	  het	  Saltobestuur	  om	  de	  school	  aan	  de	  
Reigerlaan	  op	  te	  heffen	  en	  nieuwbouw	  te	  realiseren	  in	  de	  wijk	  Lakerlopen.	  

In	  de	  statuten	  staat	  als	  doel:	  het	  behoud	  van	  het	  schoolgebouw	  op	  de	  locatie	  aan	  de	  Reigerlaan	  en	  
haar	  onderwijsfunctie	  t.b.v.	  basisonderwijs,	  het	  geheel	  in	  de	  sociale	  context	  van	  de	  wijk.	  De	  
werkwijze	  van	  onze	  Stichting	  is	  altijd	  geweest	  om	  als	  onafhankelijke	  actiegroep	  een	  goede	  les-‐	  en	  
speelomgeving	  te	  creëren	  op	  de	  huidige	  locatie	  aan	  de	  Reigerlaan.	  

Met	  behulp	  van	  de	  Van	  Abbe	  Stichting	  werd	  het	  markante	  gebouw	  van	  Hanrath	  uit	  1914	  in	  augustus	  
2001	  tot	  rijksmonument	  aangewezen.	  Een	  grote	  uitslaande	  brand	  op	  21	  mei	  2002	  verwoestte	  een	  
groot	  deel	  van	  de	  school,	  maar	  met	  vereende	  krachten	  en	  saamhorigheid	  kon	  in	  augustus	  2004	  de	  
school	  weer	  heropend	  worden	  met	  de	  toevoeging	  van	  een	  viertal	  noodlokalen	  voor	  de	  duur	  van	  
maximaal	  5	  jaar.	  Helaas	  staan	  deze	  er	  nu	  na	  10	  jaar	  nog	  steeds.	  

In	  de	  afgelopen	  10	  jaar	  hebben	  wij	  als	  Stichting	  in	  gesprekken	  en	  brieven	  met	  de	  wethouders	  
herhaalde	  malen	  aangedrongen	  om	  de	  omvorming	  naar	  een	  spilcentrum	  gestalte	  te	  geven	  in	  het	  
villapark.	  Wij	  betreuren	  het	  dat	  de	  Gemeente	  Eindhoven	  en	  het	  Saltobestuur	  elkaar	  in	  de	  voorbije	  
jaren	  de	  bal	  bleven	  toespelen	  over	  de	  verantwoordelijkheid	  om	  met	  ouders	  en	  wijkbewoners	  serieus	  
te	  overleggen	  	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  school.	  In	  een	  wijk	  met	  relatief	  hoogbetaalde	  en	  
hoogopgeleide	  bewoners	  zou	  het	  toch	  moeten	  kunnen	  om	  inspraak	  alle	  kans	  te	  geven.	  Dit	  is	  niet	  
gebeurd	  en	  heeft	  tot	  gevolg	  gehad	  dat	  er	  24	  bezwaarschriften	  over	  o.a.	  de	  kolossale	  aanbouw,	  het	  te	  
kleine	  schoolplein,	  de	  groenvoorziening,	  gebruik	  van	  de	  sportzaal	  buiten	  de	  schooltijden	  en	  de	  
verkeersoverlast,	  zijn	  ingediend	  die	  op	  14	  juli	  2014	  behandeld	  zijn	  in	  de	  beroepscommissie.	  
Bovendien	  heeft	  het	  niet	  aangaan	  van	  gesprekken	  met	  de	  buurt	  verdeeldheid	  gebracht	  in	  het	  
villapark	  van	  voor-‐	  en	  tegenstanders	  van	  de	  huidige	  bouwplannen.	  

In	  oktober	  jl.	  hebben	  wij	  als	  Stichting	  Behoud	  de	  Reiger	  contact	  gezocht	  met	  het	  Saltobestuur	  om	  een	  
verder	  uitstel	  van	  bouwplannen	  te	  voorkomen	  en	  om	  toch	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  vele	  
bezwaarmakers.	  

Dit	  leidde	  tot	  een	  eerste	  constructief	  gesprek	  op	  17	  november	  jl.	  In	  de	  afgelopen	  weken	  is	  tussen	  het	  
Saltobestuur,	  Daan	  Boxtel	  van	  de	  MR	  en	  onze	  Stichting	  naarstig	  gezocht	  naar	  een	  oplossing	  omdat	  op	  
27	  januari	  de	  tijd	  verloopt	  om	  een	  voorlopige	  voorziening	  aan	  te	  vragen.	  De	  eisen	  van	  het	  
Saltobestuur	  waren	  daarbij	  om	  de	  grootte	  van	  de	  gymzaal	  te	  handhaven,	  binnen	  de	  footprint	  van	  de	  
architect	  te	  blijven,	  17	  lokalen	  van	  55	  vierkante	  meter	  te	  realiseren	  en	  uiteraard	  binnen	  het	  
financiële	  budget	  te	  blijven.	  Onze	  wensen	  waren	  :	  minder	  geweld	  te	  doen	  aan	  de	  oorspronkelijke	  
architectuur,	  een	  minder	  kolossale	  uitbreiding,	  meer	  speelruimte	  en	  groenvoorziening	  voor	  de	  
kinderen	  en	  geen	  verkeersoverlast	  buiten	  de	  schooltijden.	  Salto	  gaf	  daarbij	  aan	  niet	  gelukkig	  te	  zijn	  
met	  de	  sportzaal	  op	  de	  eerste	  verdieping	  en	  beloofde	  de	  buurt	  dat	  de	  sportzaal	  alleen	  gebruikt	  zou	  
worden	  voor	  de	  school	  zelf,	  zoals	  de	  huidige	  normen	  zijn.	  	  	  	  

Helaas	  hebben	  we	  afgelopen	  dinsdag	  moeten	  constateren	  dat	  het	  Saltobestuur	  vasthoudt	  aan	  het	  
door	  veel	  directe	  buurtbewoners	  gewraakte	  bouwplan	  van	  de	  architect.	  Andre	  Bruijntjes	  van	  ons	  
bestuur	  zal	  jullie	  nu	  in	  het	  kort	  de	  varianten	  toelichten	  zoals	  die	  in	  de	  afgelopen	  9	  weken	  tot	  stand	  
zijn	  gebracht.	  

Andre	  mag	  ik	  jou	  nu	  het	  woord	  geven…	  	  Helaas,	  nee,	  dat	  mocht	  niet!	  


