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Uitgangspunten	  
•  Het	  schoolgebouw	  als	  schoolvoorziening	  staat	  
zeker-‐en-‐vast	  niet	  ter	  discussie	  

•  Het	  gaat	  om	  de	  behoeHe	  /	  noodzaak	  /	  
wenselijkheid	  van	  allerlei	  onderdelen	  in	  het	  
Programma	  van	  Eisen	  (met	  name	  waar	  die	  
resulteren	  in	  extra	  nieuwbouw)	  

•  Het	  gaat	  om	  het	  karakter	  van	  de	  buurt	  
•  Het	  gaat	  om	  het	  karakter	  van	  de	  school	  
•  Het	  gaat	  om	  de	  wenselijkheid	  van	  de	  komst	  
van	  een	  sportzaal,	  van	  extra	  spilfuncPes	  ook	  
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Globale	  Pjdslijn	  
•  2002	  	  Buurt,	  school	  en	  ouders	  behouden	  de	  
school	  aan	  de	  Reigerlaan	  

•  2009-‐2010	  	  Huize	  Angela	  ontwikkelingen	  
•  Juni	  2012	  	  Buurtvergadering	  
•  November	  2012	  	  InformaPeavond	  school	  
•  December	  2012	  	  Buurtvergadering	  
•  Januari	  2013	  	  InformaPeavond	  school	  
•  April	  2013	  diskussie	  o.l.v.	  gemeente	  
•  Mei	  2013:	  open	  diskussie	  over	  PvE	  …	  



De	  plannen	  



Beganegrond,	  2002	  
Leslokaal 1 
verdwenen 

Leslokaal 2 
verdwenen 

Verbouwing	  	  in	  2002	  als	  gevolg	  van	  de	  renovaPe	  na	  de	  brand	  



Eerste	  verdieping,	  2002	  
Leslokaal 3 
verdwenen 

Leslokaal 4 
verdwenen 

Na	  de	  verbouwing	  4	  noodlokalen	  op	  het	  schoolplein,	  2	  
oorspronkelijke	  lokalen	  omgevormd	  tot	  1	  speellokaal	  ,	  
kinderen	  helaas	  in	  de	  noodvoorzieningen...	  



Huidig	  plan	  beganegrond	  
Leslokaal 5 
verdwenen 

Leslokaal 
te realizeren 



Huidig	  plan	  eerste	  verdieping	  
Leslokaal 6 
verdwenen 

Leslokaal7 
verdwenen 

In	  totaal	  zullen	  in	  het	  plan	  9	  oorspronkelijke	  leslokalen	  verdwijnen	  



Huidig	  plan	  kleutergebouwtje	  

Kleuterlokaal 
verdwenen - 8 

Kleuterlokaal 
verdwenen - 9 



Overzicht	  mutaPes	  
•  Leslokaal	  1	  	  speellokaal	  
•  Leslokaal	  2	  	  speellokaal	  
•  Leslokaal	  3	  	  samengetrokken	  met	  nevenlokaal	  
•  Leslokaal	  4	  	  directeurskamer	  
•  Leslokaal	  5	  	  Ruimte	  congierge	  
•  Leslokaal	  6	  	  kamer	  adjunctdirecteur	  
•  Leslokaal	  7	  	  Kleedruimte	  sportzaal	  
•  Kleuterlokaal	  8	  	  BSO	  
•  Kleuterlokaal	  9	  	  BSO	  	  

Ergo:	  de	  school	  is	  gebouwd	  voor	  dubbele	  klassen	  per	  leerjaar	  



Huidige	  situaPe	  

•  Van	  de	  6	  noodlokalen	  zijn	  er	  dit	  lesjaar	  5	  in	  
gebruik	  (3	  voor	  groepen	  1/2)	  

•  In	  de	  nieuwbouwplannen	  komen	  er	  4	  lokalen	  
voor	  groepen	  1-‐2	  terug	  (nu	  zijn	  er	  6	  	  lokalen	  
voor	  groepen	  1-‐2	  waar	  van	  4	  noodlokalen...)	  

•  Vraag	  is,	  moet	  er	  wel	  zo	  veel	  gebouwd	  worden?	  
–  Zie	  slide	  23	  als	  mogelijke	  beperkte	  nieuwbouw	  



Nieuw	  en	  Oud	  



Komst	  sportzaal	  



Vertekenende	  plaatjes	  



ObservaPes	  en	  overwegingen	  
• 	  Plannen	  Nieuwbouwvolume	  net	  zo	  groot	  als	  
bestaande	  schoolgebouw;	  monument	  raakt	  geheel	  uit	  
beeld;	  kleuterschool	  komt	  geïsoleerd	  te	  staan;	  
speelplaats	  wordt	  erg	  klein;	  vormgeving	  contrasteert	  
zonder	  reden;	  etc.	  

• 	  Veel	  bouwvolume,	  dus	  ook	  veel	  bouwverkeer	  
(hierdoor	  ook	  langdurig	  bouwoverlast)	  

• 	  Parklaan	  gaat	  voor	  een	  jaar	  op	  de	  schop	  
• 	  Sportzaal	  avond	  /	  weekend	  gebruik	  
• 	  Ook	  nu	  al	  veel	  parkeeroverlast	  
	  



Huidige	  situaPe	  

– Wens	  2009;	  geen	  groot	  bouwvolume	  
– Wens	  2009;	  zoveel	  mogelijk	  behoud	  van	  het	  
schoolplein	  

•  Omwonenden	  maken	  zich	  ernsPg	  zorgen	  
– Parkeren,	  verkeer,	  avond	  /	  weekend	  gebruik	  

•  Door	  o.a.	  de	  buurt	  eerder	  en	  meer	  te	  
betrekken	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  plannen	  
was	  consensus	  mogelijk	  geweest	  	  
(belanghebbenden	  niet	  betrokken)	  
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School-‐	  
leiding	  

MR	  
Leerlingen/	  
Ouders	  

Omwonenden/	  
Buurt	  

Buurt-‐	  
vereniging	  

Gemeente	  Eindhoven	  

Driesprong	   Boschakker	  

Boog	  

Karregat	  
Hasselbraam	  

Salto	  



Gewenst	  overlegtraject	  
Fase 2: 

Plannen ontwerpen 
Fase 1: 

Discussie 
Fase 3: 

Discussie 

Structureren Brainstormen Convergeren 

Consensus en Compromis 
Plannen voorleggen aan de gemeente 

Besluit 



Wat	  is	  er	  allemaal	  nodig?	  

•  BSO	  
•  Speelzaal	  	  ~	  ….	  m2	  
•  Nieuwe	  docentenkamer?	  
•  Extra	  direcPekamer?	  
•  Peuterzaal?	  
•  Sportzaal?	  of	  verbouwen	  Gymzaal?	  
•  …	  



Conceptoplossingen	  

Minimale: (her-) gebruik 7 leslokalen, plus 
nieuwbouw tussen hoofdgebouw en kleutergebouw 

Maximale: 

Tussenvariant? 

Fase 1: 
Discussie / 

Brainstormen 

Programma 
van Eisen 

helaas nog steeds niet openbaar 



Beperkte	  nieuwbouw	  

Gebied 
verbouw en 
nieuwbouw 

•  behoud	  zicht	  op	  
monumentale	  bestaande	  
bouw	  

•  gebruik	  sPjl-‐elementen	  en	  
vormkenmerken	  van	  
bestaande	  monumenten	  

•  maximaal,	  groen	  en	  veilig	  
speelterrein	  

•  veilig	  verkeer	  en	  minimale	  
parkeerlast	  

•  	  	  	  
 



Erik	  van	  Merrienboer,	  2009	  
•  ‘…Alles	  wat	  zich	  op	  prakPsche	  loopafstand	  
bevindt	  valt	  onder	  SPIL…’	  

De	  Ronde	  
•  ‘…De	  peuterzaal	  funcPoneert	  al	  30	  jaar	  prima	  
in	  de	  Ronde	  en	  kan	  zonder	  probleem	  
blijven…’	  

	   In	  vm	  huize	  Angela	  
•  ‘…Kinderdagverblijf	  van	  Korein	  funcPoneert	  
uitstekend…’	  

	  



Fazantlaan 

Pastorie 
Kerk 

Klooster 

Middelbare 
School 

Kleuter- 
School 

Woning 
School- 
directeur 

Buurthuis 

Sociale	  funcPes	  helaas	  verdwenen	  



Driesprong	  onder	  de	  norm	  (E.D.	  januari	  2013)	  

Driesprong	  

Boschakker	  

Boog	  

Karregat	  

Reigerlaan	  
De	  Laak	  
verdwenen	  

MarPnus	  
verdwenen	  

Fransiscus	  
verdwenen	  

Groeien	  Reigerlaan	  	  de	  Driesprong	  nog	  meer	  in	  de	  problemen	  



Demografische	  ontwikkeling	  

•  E.D.	  maandag	  11	  februari	  2013,	  arPkel	  over	  
terugloop	  leerlingen	  basisscholen	  

•  Als	  de	  school	  1	  à	  2	  jaar	  elders	  wordt	  gehuisvest,	  
wat	  heeH	  dat	  voor	  gevolgen?	  

	  



Andere	  scholen	  in	  Tongelre	  

•  Driesprong,	  2005	  opnieuw	  opgebouwd	  
•  Boschakker,	  2009	  opgeleverd	  
•  De	  Boog,	  wordt	  nu	  opnieuw	  opgebouwd	  
•  Karregat,	  verwachPng	  2013/2014/…?	  

•  Wat	  zijn	  de	  gevolgen	  voor	  de	  schoolkeuze	  van	  
leerlingen	  in	  Tongelre?	  

	  



Herbestemming	  historische	  gebouwen	  

Speelcentrale? 

Kerkje 

De Ronde 

Risicospreiding… 



Wie	  dragen	  de	  kosten?	  

•  Gemeenschapsgeld	  
•  Gemeente	  Eindhoven	  moet	  sterk	  bezuiningen	  
•  Ouders	  zijn	  grotendeels	  inwoner	  van	  Eindhoven	  
•  Buurt	  en	  omwonenden	  zijn	  inwoner	  van	  Eindhoven	  
	  

Zij	  zijn	  mede	  belanghebbenden 



Scenario’s	  financiëel	  doorrekenen	  

•  Scenario	  minimaal	  ~	  ordegroone:	  	  x00K	  Euro	  

•  Scenario	  gem.	  ~	  ordegroone:	  	  x00K	  Euro	  

•  Scenario	  Maximaal	  ~	  ordegroone:	  	  xM’s	  Euro	  
	  



‘Ergo’	  

•  Doel	  is	  een	  school	  die	  over	  100	  jaar	  nog	  
bestaat,	  midden	  in	  de	  buurt	  

•  Kinderen	  prioriteit	  geven	  ook	  bij	  het	  gebruik	  
van	  het	  bestaande	  schoolgebouw	  en	  
kleutergebouw?	  

•  Discussie	  over	  mogelijkheid	  leslokalen	  terug	  te	  
brengen	  in	  het	  bestaande	  gebouw	  

•  Spil-‐	  en	  extra	  sporouncPes	  mogelijk	  ook	  in	  de	  
nabije	  omgeving	  



Gewenst	  traject	  
Gezamelijk	  overleg,	  gemeente,	  bouwcommissie	  en	  
buurtvertegenwoordiging	  

– Doel	  1:	  is	  construcPef	  overleg	  
•  (Lopende)	  vragen	  van	  uit	  buurt	  helder	  krijgen	  en	  serieus	  
proberen	  mee	  te	  nemen	  

•  Peuterzaal	  in	  de	  Ronde	  behouden?	  
•  Minder	  opsplitsing/vergroPngen	  huidige	  lokalen?	  
•  Geen	  sportzaal	  maar	  gymzaal	  (behouden,	  verbouwen)	  
•  sPeel-‐centrale?	  Kerkje	  herbestemmen?	  

– Doel	  2:	  consensus	  creëeren	  
– Doel	  3:	  gezamelijk	  verder,	  ook	  over	  vormgeving	  
(beschermd	  stadsgezicht,	  rijksmonument,	  etc.)	  

– Doel	  4:	  consensus	  en	  eensgezindheid	  uitdragen	  



De	  school	  is	  van	  ons	  allemaal!	  
E-mail van de wethouder, Mary-Ann Schreurs 
Dd 23 april 2013: 
!
… duidelijk is dat vanaf het begin open gecommuniceerd had moeten worden, iedereen meegenomen 
had moeten worden en dat dat niet gebeurd is. En eigenlijk voelt iedereen zich daar erg 
ongelukkig mee.  
Gisteravond was slechts bedoeld om alle verschillende beelden die er zijn op tafel te leggen, 
misverstanden uit de wereld te helpen en de verdere communicatie op te starten.  
In ieder geval is nu helder dat de school niet groter wordt dan 450 leerlingen en dat er geen 
horeca in de gymvoorziening komt en dat die voorziening niet bedoeld is als vervanging van 
sporthal Vestdijk.  
Er is nog geen aanvraag ingediend.  
Die aanvraag, geeft de school aan, wordt ook niet ingediend voordat er vervolggesprekken zijn 
geweest tussen de school en de omgeving.  
De bedoeling van die vervolggesprekken is om echt elkaar en de wederzijdse argumenten te 
begrijpen en te kijken met elkaar welke ruimte er is.  
Daarna moet het zo zijn dat  
1 of je het met elkaar eens bent  
2 of dat je het niet eens bent, maar kan begrijpen dat de ander een andere afweging maakt.  
Ik ga er van uit dat iedereen in redelijkheid aan tafel zit en bij redelijkheid van argumenten 
bereid is te bewegen. Dat betekent dat het plan dat er ligt als dat redelijk is, bijgesteld 
moet kunnen worden. En als dat niet redelijk is niet.  
(...)  
Nogmaals, dit gesprek is primair tussen school en omgeving. Het is toegezegd dat ook het plan 
van eisen helder ter tafel komt te liggen.  
De rol van de gemeente is die van toetsing van het uiteindelijke plan. Uiteindelijk wordt daar 
getoetst aan de borging van het algemene belang.  
Dat komt ook nog in het college.  
Van mij mag verwacht worden dat daarbij gekeken wordt naar alle belangen. Gezien het gebrek aan 
communicatie in het begin, ga ik expliciet volgen of met alle bestaande belangen in de komende 
gesprekken op een open, constructieve en uiteraard redelijke wijze omgegaan wordt door alle 
betrokkenen.  
Met vriendelijke groet,  
Mary-Ann Schreurs!


