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1 Inleiding 
 
In aanvulling op de brief dd. 5 februari jl sturen wij u een verdere uitwerking  en 
onderbouwing van het voorgestelde alternatief: SPIL in Huize Angela (hoofdstuk 3) en een 
nieuwbouw Zorghotel op het NRE terrein (hoofdstuk 4). Ter overbrugging van de nieuwbouw 
Zorghotel is op korte termijn een tijdelijke voorziening dmv portocabins (hoofdstuk 5). 
 
In overleg met en op verzoek van wethouder Erik van Merrienboer heeft de Salto-basisschool 
aan de Reigerlaan, tezamen met de SPIL-partners in spe, en een aantal 
buurtvertegenwoordigers, een inventarisatie gemaakt van mogelijke alternatieve locaties, naast 
Huize Angela, voor de vestiging van het te realiseren SPIL-centrum en Zorghotel. 
 
De gemeente heeft de locaties van deze lijst onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat er 
helaas maar één mogelijk haalbare alternatief zou zijn.  Dit alternatief betreft het NRE-terrein 
dat is verworven door de Gemeente en heeft veel mogelijkheden aangaande bestaande bouw en 
nieuwbouw. 
 
Het NRE terrein bestaat uit bedrijfsterrein en een oud opslaggebouw. De bebouwing is oud en 
in een staat die ingrijpende renovatie en aanpassing behoeft. De grond moet op sommige 
plaatsen gesaneerd worden. Het gehele terrein moet opnieuw ontwikkeld worden, waarbij het 
bestemmingsplan gewijzigd dient te worden.  
 
Beide locaties (NRE en Huize Angela) liggen in het primaire voedingsgebied zijnde Tongelre 
binnen de ring en het Tramstraatkwartier. 
 
Dit rapport geeft een evaluatie ten aanzien van de geschiktheid met betrekking tot een SPIL 
centrum en een Zorghotel. 
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2 Sociale historische ontwikkeling in de buurt 
 
Veel buurtgebonden sociale functies zijn helaas uit de buurt verdwenen. Aan de Parklaan zijn 
veel woningen omgevormd tot kantoren.  Lege percelen in de buurt zijn opgevuld met 
nieuwbouw.  De buurt is daarmee volledig in gebruik en biedt het geen ruimte voor mogelijke 
uitbreiding in dit opzicht. 
 
Het blok Fazantlaan-Kwartelstraat-Treurenburgstraat heeft oorspronkelijk in zijn geheel een 
maatschappelijke functie vervuld.  Dit betrof buurtgebonden sociale functies, zoals een 
middelbare school op de hoek Treurenburgstraat-Kwartelstraat, een kleuterschool en buurthuis 
in de Monti aan de Fazantlaan, de directeurswoning van de kleuterschool, de parochiekerk (van 
Lakerlopen en Villapark) met pastorie en het nonnenklooster behorende bij de kerk. 
 
In de jaren 80 en 90 zijn deze functies verdwenen en daarmee een stuk sociale cohesie in de 
wijk.  
 
Door Huize Angela te bestemmen als SPIL-centrum, krijgt de buurt weer iets terug in het hart 
van de wijk, dat opnieuw een sociale binding met zich mee brengt. Realisatie van een SPIL-
centrum op het NRE-terrein zal dit effect veel minder hebben.  
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3 Lokatie voor het SPIL-centrum 

3.1 Afweging lokaties voor SPIL-centrum 
 
Onderstaand schema geeft een systematisch overzicht van de 2 locaties (NRE patrijslaan en 
NRE nieuwbouw) en bijbehorende kenmerken.  Per kenmerk is aangegeven in welke mate de 
locatie hieraan tegemoet komt aan, dan wel voldoet of niet voldoet. 
 
Voor de groengearceerde vakken geldt dat deze locaties ten aanzien van de vereiste en 
gewenste kenmerken worden beschouwd als geschikt of zelfs zeer geschikt. 
Ten aanzien van de oranjegearceerde vakken geldt dat deze locaties als minder ideaal worden 
beschouwd maar niet als onoverkomelijk ongeschikt. 
Voor wat betreft de roodgearceerde vakken geldt dat deze worden gekwalificeerd als zijnde 
duidelijk minder geschikt of zelfs ongeschikt. 

Programma van Eisen SPIL-centrum

Wijk de Laak (VP/LL) Norm Weging

Huize 

Angela

NRE-patrijs-

straat

Nieuw-bouw 

NRE

Ruimte

Binnenruimte SPIL: kinderdagopvang, BSO, 

peuterspeelzaal 840 m2
Q 1600m2 2500m2 vrij

Buitenspeelplaats SPIL en voorzieningen 500 m2 Q >500m2 >500m2 >500m2

Gymlokaal 300 m2 D + + +

Uitbreidings mogelijkheden D  ++  +  ++

Parkeren

Parkeren personeel 7 pp = 140m2 D +  + ++

Parkeren halen/brengen (kiss & ride) 25 pp D o  + +

Locatie en bereikbaarheid

Afstand tot de school aan de Reigerlaan max 250m Q 150m 400m 500m

Bi-locatie dichtbij dus 'one-stop' voor kinderen die 

met auto worden gebracht
D  ++  -  -

In een leefbare omgeving, dus niet op een 

industrieterrein
D  ++ +  ++

Ligging in het voedingsgebied (Villapark, 

Lakerlopen en Tramstraatkwartier)
D  +  -  -

Veiligheid

Verkeersveiligheid: veilige looproute tussen 

locaties: geen drukke doorgaande weg  tussen de 

lokaties

Q  ++  o o

Afstand tot voor kinderen bedreigende of 

gevaarlijke personen, voorzieningen (zoals 

coffeeshops)

min 500m Q  ++  o o

Beschikbaarheid

Bestemmingsplan Q maatsch ontwikkel ontwikkel

Beschikbaarheid op korte termijn (2 jr) Q  ++ +  --

Exploitabel

Exploitatiekosten, zoals oa. Huur, energie D

Aanpassingskosten D

Ruimte te delen met andere partners D  ++  +  ++

Overig

Uitvoerbaarheid pedagogisch plan  ++  +  +

Draagvlak onder SPIL partners  ++ - o

Draagvlak onder ouders en bewoners Tongelre  ++  +  +

Q Qualifyer: minimale eis SPIL centrum: niet onderhandelbaar

D Differentiator: kijk vooral naar de toegevoegde waarde  
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3.2 Ruimte (nota SPIL - gemeente 10 december 2009) 
Op basis van het Programma Van Eisen (PVE), zoals door de Gemeente Eindhoven opgesteld 
in overleg met de SPIL-partners Salto, Korein en Peuterplaza, zijn de volgende voorzieningen 
nodig: 
 
– 7 groepen buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en peuterspeelzaal, totaal 840 m2 
– De bibliotheek/mediatheek van 150 m2. 
 
Voor een SPIL lokaal geldt als eis 120m2 per lokaal, dus 840 m2 totaal voor SPIL.  
Het is nog niet zeker of de bibliotheek in een nieuw SPIL centrum wil deelnemen en zo ja, of 
ze daar exclusieve m2 voor bedingen. 
Het consultatiebureau wil deelnemen, maar vraagt geen zelfstandige of exclusieve ruimte 

Geschiktheid Huize Angela 
Volgens het PVE: Het huidige Huize Angela biedt ongeveer 1675 m2 bvo, waarvan 1375 m2 
netto. Met een behoefte van ca. 840m2 voor SPIL blijft er 535 m2 over voor andere 
voorzieningen. Voor deze extra ruimte zijn verschillende alternatieve aanwendingen mogelijk 
(zie hoofdstuk 6).  
Namens BRJ Bouwadvies & Projectplanning heeft Willum Cornelissen op basis van het PVE 
voor SPIL een analyse gemaakt naar de geschiktheid van het gebouw. 
Daaruit blijkt dat Huize Angela zich prima leent om de ruimten te creëren voor het 
onderbrengen van de diverse SPIL-functies.  Het gebouw zou daarmee vrijwel is zijn geheel 
hiervoor benut kunnen worden.  De volgende tekeningen geven weer hoe het gebouw 
functioneel kan worden ingedeeld en gereconstrueerd. 
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Geschiktheid NRE-terrein 
De bestaande gebouwen bieden meer dan voldoende ruimte. 
 
Nieuwbouw brengt veel voordelen met zich mee.  Er kan volledig op maat iets gerealiseerd 
worden.  Nadeel is echter de termijn waarop dit betrokken kan worden.  Allereerst omdat het 
bestemmingsplan gewijzigd moet worden en omdat het gehele gebied nog ontwikkeld moet 
worden waar de nieuwbouw ingepast dient te worden.   
 
 

3.3 Afstand en lokatie ten opzichte van school 
 
Onderstaande plankaart geeft het gebied weer van het primaire voedingsgebied.  Dit 
voedingsgebied betreft de wijk de Laak en het Tramstraatkwartier. 
Zoals in de plankaart staat aangegeven is het centrisch (geografisch) midden van dit gebied ten 
vinden ter hoogte van de kruising Pauwlaan, Treurenburgstraat, Fazantlaan en Valklaan. 
Er wordt hiermee gesteld dat het centrisch midden dicht bij de locatie Reigerlaan ligt, waarbij 
wordt geconcludeerd dat de school aan de Reigerlaan gezien kan worden als zijnde zeer 
centraal gelegen in het primaire voedingsgebied. 
 
De maximale acceptabele loopafstand is in het adviesrapport van de Gemeente met SPIL-
partners vastgesteld op 250m. Langere afstand vereist meer begeleiding en alternatief vervoer 
bij slecht weer. Daarnaast zal het lastiger zijn om voor bepaalde school activiteiten (o.a. 
theater) gebruik te maken van de SPIL-locatie: verplaatsing kost teveel schooltijd.  
 

 

Geschiktheid Huize Angela 
Loopafstand school Reigerlaan tot Huize Angela is ~ 150m. Dit is ruimschoots binnen de 
gestelde afstand van 250m. 
 
De ligging van Huize Angela ligt niet alleen dicht bij de school, maar ook dicht bij het 
centrisch midden van het primaire voedingsgebied. Voor een ieder uit het voedingsgebied zijn 
kinderen te voet of per fiets weg te brengen, wat het aantal autobewegingen kan beperken. 
Gezinnen met dagopvang en schoolgaande kinderen hoeven maar één keer te parkeren.  



Detailevaluatie van twee locaties voor SPIL en zorghotel def.doc 7 

Dit betekent dat er geen substantieel bijkomende verkeersbewegingen te verwachten zijn. 
Huize Angela beschikt over een grote veilige ommuurde tuin, welke als speelterrein kan 
dienen. 

Geschiktheid NRE terrein 
Loopafstand school Reigerlaan tot NRE-terrein ~ 450-600m. Dit is ruimschoots boven de 
gestelde afstand van 250m. Met name in de wintertijd, met regen, kou, sneeuw en gladheid is 
de locatie NRE-terrein voor kleine kinderen niet te lopen. Dat betekent dat taxivervoer 
noodzakelijk blijft, hetgeen als een negatief wordt ervaren. 
Daarnaast is de route te onveilig (zie 3.4.)  
 
De afstand tussen beide lokaties zal waarschijnlijk extra verkeers- en parkeerbewegingen met 
zich mee brengen.  
 

3.4 Veiligheid van de looproute 
Een derde belangrijke vereiste is een veilige looproute tussen school en SPIL.  

Geschiktheid Huize Angela 
Voor de lokatie Huize Angela is de looproute vanuit de school oversteken op de Fazantlaan 
(versmald weggedeelte) en vervolgens zonder oversteken naar de ingang in de Kwartelstraat. 
Een mogelijk alternatief is om via de gezamenlijke oprit van de kantoren gevestigd in de 
Fazantlaan tegenover de school een doorsteek te maken. Hiermee wordt een zeer korte 
loopafstand gecreëerd welke zéér veilig is met goede mogelijkheden tot toezicht. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschiktheid NRE terrein 
Voor de lokatie NRE terrein is de looproute vanuit de school oversteken op de Fazantlaan 
(versmald weggedeelte) en vervolgens minstens drie keer oversteken (Kwartelstr, Lakerstr, 
Dommelhoefstr). Deze route is te onveilig, zowel verkeerstechnisch als sociaal voor kinderen 
jonger dan 6 jaar. Daarnaast ligt NRE aan de looproute tussen dagopvang Novadic aan de 
kanaaldijk en het Domushuis aan de Dommelstraat.  

School Tuin 
Huize 
Angela
School 
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4 Lokatie voor het Zorghotel 

Geschiktheid Huize Angela 
Huize Angela heeft een passende zorgbestemming, de ruimte is voldoende en het pand is direct 
beschikbaar voor aanpassing tot zorghotel. Vanuit dit perspectief is deze lokatie passend. 
 
 Draagvlak vanuit de wijk heeft dit plan echter niet. De noodzaak om een zorghotel midden in 
een woonwijk te plaatsen wordt door de buurt niet begrepen en geaccepteerd, zeker als dat de 
ontwikkeling van de school beperkt.  
 
Ook vanuit veiligheids perspectief  ligt Huize Angela als zorghotel te dicht bij een aantal 
kwetsbare voorziening zoals basisschool, bejaardenvoorziening deBuizerdhof en 
revalidatiecentrum Dommelhoef(eis uit Stedelijk Kompas). 

Geschiktheid NRE 
Aan de Nachtegaallaan staan op het NRE-terrein twee bestaande gebouwen, die op termijn 
leegkomen.  
Het gebouw vooraan links is momenteel in gebruik als opslag.  
Het grote gebouw op de achtergrond is door Endinet in gebruik als kantoor. 
 
Beide gebouwen bieden meer dan voldoende ruimte.  
Voor wat situering betreft zijn beide bestaande gebouwen ideaal voor zorghotel.  
Laagdrempelig voor dak- en thuislozen door kort loopafstand stadscentrum. 
Zorgvoorziening Dommelhoef er praktisch naast gelegen voor ondersteuning en 
samenwerking. 
Door de betere uitvalsroutes naar het stadscentrum is veiligheid beter gewaarborgt.  
 
Daar het aan de rand van de wijk ligt, zal de acceptatie vanuit de wijk aanmerkelijk hoger 
liggen.  
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5 Tijdelijke oplossing voor het Zorghotel 
 
Al meer dan 25 jaar ontwikkelt en produceert de Meeuw oplossingen in de zorgsector. Zoals 
verpleeghuizen, huisartsenposten, laboratoria, ziekenhuizen, kleinschalige woonvormen en 
operatiekamers. De Meeuw heeft altijd een oplossing afgestemd op de actuele eisen van de 
gezondheidszorg. Dus met oog voor zaken zoals hygiëne, flexibiliteit, veiligheid, leefcomfort, 
techniek en arbeidsomstandigheden. 
 
 
 

 

Opdrachtgever: Catharina 
Ziekenhuis 
Duur: > 5 jaar 
Oppervlakte: > 1000 m2 
Bouwlagen: 3 
Bouwsysteem: Max-21 

 
 

 

Kleinschalige woonvormen 
Opdrachtgever: De Zorggroep 
Plaats: Venlo 
Duur: > 5 jaar 
Oppervlakte: > 1000 m2 
Bouwlagen: 1 
Bouwsysteem: Max-21 

 
 
 
De Meeuw kan zorg dragen voor herinzetbaarheid van gebouwen, bouwproductdelen en 
materialen. Het gebouw kan dan door De Meeuw worden teruggekocht of zij zoeken een 
nieuwe klant die het van wil kopen. 
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6 Andere argumenten: relatie met de voorzieningen in de Laak en 
de Ronde 

 
 
De Ronde gaat zich steeds meer richten op senioren door een toenemende vraag naar sociale 
activiteiten voor deze doelgroep.  Om deze reden is door de voorzitter van het bestuur van de 
Ronde het burgerinitiatief ingediend om in de Laak levensbestendige seniorenwoningen te 
realiseren.  Met name voor de bewoners van het gebied Lakerlopen is hier veel behoefte aan. 
Veel ouderwordende bewoners hebben in hun jonge jaren nog op de Laak op school gezeten en 
is de Laak daarmee voor hun nog een van de weinig overgebleven gebouwen die niet door 
nieuwbouw is vervangen. 
 
De Ronde heeft als voornemen om na vertrek van de peuteropvang ‘het Kwetternest’, hier een 
sociale restaurantvoorziening voor ouderen te realiseren.  Dat past heel goed bij de 
seniorenwoningen in de Laak. 
Maar dat betekent wel dat er een oplossing moet komen voor de huidige groeperingen die nu in 
de Laak gevestigd zijn zoals Technica 10. 
 
Deze, op jeugd gerichte, activiteiten zouden heel goed op b.v. de zolder van Huize Angela 
kunnen worden ondergebracht.  Kortom, Huize Angela biedt de mogelijkheid om brede sociale 
buurtgebonden voorzieningen te herbergen, waar uiteindelijk de Ronde ook zeer mee is gebaat 
en daarmee veel bewoners van Lakerlopen en het Villapark. 
 
Een andere bestemming voor de extra ruimte in Huize Angela zijn woonunits voor 
zorgcentrum de Dommelhoef. De directie heeft eerder aangegeven behoefte te hebben aan een 
dergelijke voorziening in de buurt.  
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7 Conclusie 
 
 
Op basis van de gemaakte analyses, zijn de volgende conclusies getrokken: 
 
Voor SPIL is huize Angela het beste alternatief. Deze lokatie voldoet als enige aan de eisen 
van adviesnota zoals door de gemeente in overleg met de SPIL-partners is opgesteld. Voor 
Huize Angela geldt dat zij dicht bij de Reigerlaan zijn gelegen en dat zij via een veilige 
looproute zijn te bereiken.  Verder geldt voor deze locatie dat zij wordt gezien als zijnde veilig 
en leefbaar, en dat het goede mogelijkheden zijn op hier de benodigde voorzieningen voor het 
SPIL-centrum te realiseren. 
 
De NRE locatie is als SPIL voldoende groot, maar de loopafstand is erg groot, zo niet te groot 
en onveilig  
 
Voor het zorghotel is het NRE terrein het beste alternatief. Voorwaarde is een goede tijdelijke 
oplossing in de vorm van tijdelijke portocabins. Voor draagvlak vanuit de buurt heeft het NRE-
terrein verreweg de voorkeur als zorghotel.  
 
 


