
Samenvatting convenant SALTO – buurtbewoners  28 april 2015 

Begin april is er een convenant getekend tussen Salto en een aantal omwonende die beroep 
hebben aangetekend bij de rechtbank, waarover wij als Bestuur van de Stichting Behoud de 
Reiger u middels dit bulletin op de hoogte willen brengen. Middels goed overleg is er een 
compromis tot stand gekomen, dat op een aantal bezwaren, die ook wij als Stichting hadden 
op de nieuwbouwplannen van de school de Reigerlaan tegemoet komt.  

Derhalve ondersteunen wij dit gesloten convenant en hopen, dat met de bouw spoedig 
begonnen kan worden.  

In het convenant worden 4 onderdelen benoemd, die nu worden uitgewerkt of in de nabije 
maanden uitwerking behoeven.  

1)      Volume/architectuur. Het volume van het oorspronkelijke nieuwbouwplan is 
teruggebracht binnen de vergunde voetprint en met behoud van het door Salto gewenste 
onderwijskundig programma, De gymzaal zal op de begane grond gehuisvest worden. 

2)      Het gebruik van het gebouw. De openingstijden zullen gekoppeld worden aan het 
afgesproken gebruik van 07.00 tot 19.00 uur met incidenteel avondgebruik. Het nieuwe 
gymnastieklokaal zal niet buiten de schooltijden geëxploiteerd  worden. 

3)      Parkeren. Bij de gemeente zal worden bepleit om de huidige groenstrook langs de 
Fazantlaan aan de bebouwde schoolzijde te gebruiken als parkeerstrook om het schoolplein 
optimaal en veilig te benutten voor de leerlingen. Langs de Eksterlaan wordt het schoolplein 
omrand door groenstroken. 

4)      Verkeer. Het oplossen van de parkeer problematiek zien partijen als een gezamenlijk 
belang, waarbij de medewerking van de gemeente nodig is. Er zal op korte termijn een 
commissie worden samengesteld, waarin de Saltoschool, direct omwonenden, waaronder de 
convenantpartners, en de gemeente zullen participeren. De zijingang aan de Eksterlaan t.b.v. 
de kleuterschool zal in de toekomst uitsluitend gebruikt worden voor de ontsluiting van de 
kleuterschool of de peuterspeelzaal tijdens de reguliere onderwijsschooltijden. De ontsluiting 
van de school zal plaatsvinden aan de Fazantlaan. Ook de Kiss en Ride zal bij voorkeur langs 
de Fazantlaan gemaakt worden met als alternatief de Reigerlaan. 

	  


