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Dat de school aan de Reigerlaan nog bestaat is vooral te danken aan de buurt. De buurt heeft zich in 
het verleden met succes verzet tegen het verdwijnen van de school, de school is een gewaardeerd en 
gewild onderdeel van onze buurt. Onze buurtgenoten hebben of zelf op deze school gezeten of 
hadden cq. hebben kinderen op deze school. Tegen deze achtergrond moeten onze bezwaren tegen 
de huidige bouwplannen worden gezien. 
 
Op zijn kortst samengevat zijn onze bezwaren: 

1. Aantasting monumentaal karakter. De bouwplannen zijn een aantasting van het 
monumentale karakter en door de gekozen vorm verdwijnt het zicht via het kenmerkende 
speelplein op het gebouw. 

2. Te groot. De bouwplannen van nu zijn ontstaan vanwege een groen licht om de bestaande 
noodgebouwen middels een verbouwing aan de school toe te voegen. Iedereen zal willen 
weten waarom de daarvoor strikt noodzakelijke toevoeging met factor 1,22 in de huidige 
bouwplannen met factor 1,65 wordt opgelost. Dat maakt de bouwplannen 33% duurder! 

3. Concurrentie met ander maatschappelijk vastgoed. De nieuwbouw concurreert met ander 
maatschappelijk vastgoed in de buurt, in een wat bredere overweging kunnen functies in de 
Ronde, huize Angela en het Antoniuskerkje behouden blijven. 

4. Verkeersoverlast. Momenteel is de verkeersoverlast rondom de school al op het randje van 
het acceptabele, verdere concentratie van functies op deze plek doen de verkeersoverlast 
toenemen. 

5. Sportzaal. Bouw van een sportzaal met bijbehorende exploitatie geeft extra verkeersoverlast, 
waar nu voor de omgeving nog rustige perioden zijn buiten de schooltijden zal de 
verkeersoverlast zich ook naar de avonden en de weekends zich uitbreiden. 

 
Toelichting, vanuit een herzien programma van eisen 
 
In de huidige situatie bestaat het gebouw uit een hoofdgebouw, een kleuterschool en een 6-tal 
noodlokalen. Totaal 1.275 m2 bebouwd oppervlak. Ter vervanging van de noodlokalen, het vestigen 
van een spilcentrum/BSO en het bouwen van een sportzaal worden de 465 m2 (bruto) noodlokalen 
(22% t.o.v. bestaande schoolgebouwen) vervangen door 885 m2 (bruto) nieuwbouw, dat is 65% t.o.v. 
de bestaande gebouwen.  
Deze nieuwbouw ontneemt vanaf het schoolplein compleet het gezicht op het oude gebouw waardoor 
het kenmerkende monumentale karakter van dit stukje Villapark volkomen verloren gaat. In een wijk 
die is aangewezen als beschermd stadsgezicht vinden wij dit onacceptabel. 
Onderdeel van de monumentale uitstraling is het kenmerkende speelplein omzoomd door 
monumentale bomen. Door parkeren en bebouwing gaan enkele zeer waardevolle bomen verloren en 
verdwijnt een belangrijk deel van dit speelplein. 
Aanpassing van het programma van eisen en het ontwerp kan hieraan eenvoudig tegemoet komen. 
Naar de mening van de buurtvereniging kunnen de meeste wensen vervuld worden in een 
aanmerkelijk kleiner bouwvolume. Een bijkomend voordeel hiervan is dat dit verkwisting van 
gemeenschapsgeld voorkomt.  
Wij noemen de volgende ingrepen die aan onze bezwaren tegemoet zouden komen: 
• Huisvesting van alle groepen in het oorspronkelijke hoofdgebouw. 

Dit hoofdgebouw is indertijd ontworpen voor 6 parallelle dubbele groepen en daar in het verleden 
ook daadwerkelijk voor gebruikt. Vestiging van allerlei nevenfuncties in het gebouw zoals 
kantoorruimte en incidenteel gebruikte speelruimtes maken het nu te klein voor 2 keer 6 groepen. 
Dit knelt temeer omdat iedereen het erover eens is dat het ontwerp van architect Hanrath voor 
deze functie van uitmuntende kwaliteit is. De huidige normering voor schoolgebouwen levert een 
belangrijk mindere kwaliteit op. 

• Investeer om te beginnen in de bestaande, oorspronkelijke gebouwen, maak ze duurzaam opnieuw 
geschikt voor de indertijd bedoelde functie. Toekomstige generaties zullen hiervoor dankbaar zijn. 

• Behoud de peuterzaal in de kleinschaligheid zoals die nu is. Momenteel is de peuterschool zoals 
indertijd door Hanrath bedoeld in een kleinschalig, afgeschermd deel van het schoolplein. Dit is in 
het verleden altijd als buitengewone extra kwaliteit ervaren. Door vestiging van de BSO dreigt deze 
passende omgeving te verdwijnen voor de peuters. 

• Verplaats de BSO/Spilfunctie niet naar deze locatie maar behoud deze functie op de locaties waar 
zij nu gehuisvest zijn. 



• Zie af van het bouwen van een sportzaal maar pas het gymlokaal aan, of vernieuw het in een 
kleinere vorm.  Kies hiervoor een oplossing die uitsluitend tegemoet komt aan de 
gymnastiekbehoefte van de school en die geen externe exploitatie behoeft om de investering te 
laten renderen. 

• Zo er behoefte is aan culturele ruimtes benut dan de mogelijkheden die in de directe omgeving van 
de school voorhanden zijn, bijvoorbeeld de vm Antoniuskerk, het Academisch Genootschap of De 
Ronde. 

 
Het is in het belang van de buurt dat het aanwezige vastgoed vitaal gebruikt wordt en gebruikt blijft 
worden. De huidige leerlingen prognoses laten zien dat in de nabije toekomst een teruggang van het 
aantal leerlingen te verwachten is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek dat gedaan is in het kader 
van het integraal huisvestingplan voor het voortgezet onderwijs. Wat in het VO geldt treedt een aantal 
jaren eerder op in het LO. Nu kunnen we natuurlijk uitgaan van een concurrentie tussen de LO 
scholen waardoor de terugloop in de Reiger wellicht meevalt, maar dit is het verschuiven van 
problemen naar andere wijken en leidt tot verschraling van het LO onderwijs aanbod in Eindhoven, dit 
staan wij als buurtvereniging niet voor. Wij denken dat ook het integraal huisvestingsplan BO, net als 
dat voor het VO, de primaire keuze zal zijn uit te gaan van duurzame ontwikkeling van de bestaande 
gebouwen. 
We moeten immers voorkomen dat we vandaag investeren in de leegstand van morgen. Het is 
bekend welk een nadelige invloed leegstaande gebouwen op de omgeving hebben. 
 
Wat geldt voor de belangen van het vastgoed van de Reigerlaan geldt natuurlijk ook voor de andere 
maatschappelijke gebouwen in onze directe omgeving. Buurthuis De Ronde functioneert momenteel 
prima in de kinderdagopvang en de BSO. Het verplaatsen van deze functies naar de Reigerlaan 
creëert daar het probleem. Buiten de financiële verspilling is dit ook maatschappelijk onverstandig. 
Hetzelfde geldt voor het gebruik van bijvoorbeeld de vm. Antoniuskerk, prima geschikt voor muziek, 
theater en andere bijeenkomsten. Het bouwen van voorzieningen die daarmee concurreren is 
onverstandig. Wellicht dat daarmee voor de school niet de 100% onderwijskundig perfecte oplossing 
ontstaat, maar naar de mening van de buurtvereniging wel de maatschappelijk beste oplossing. 
 
Tijdens alle bijeenkomsten hebben wijk de school gevraagd naar de verkeersafwikkeling.  
Het antwoord was steevast dat dit in een later stadium bekeken wordt. Dit vinden wij onacceptabel, de 
huidige verkeersoverlast rondom de school laat ook zonder onderzoek zien dat dit een knelpunt is. 
Het toevoegen van functies aan het gebouw op de Reigerlaan zal deze overlast doen toenemen. Dit 
geldt ook voor het verlengen van de openingstijden door BSO en of de externe exploitatie van de 
Sportzaal. Het kan toch niet zo zijn dat de plannenmakers de kans krijgen de problemen zo makkelijk 
voor zich uit te schuiven en de buurt op te zadelen met nog meer overlast? Het is echt onbestaanbaar 
dat de gemeenteraad toestaat dat dit gedrag beloond wordt door in te stemmen met een verkorte 
procedure in het kader van de crisis en herstelwet? 
Wij vragen van de school een behoorlijk verkeersafwikkelingplan waarin parkeren, verkeersdruk en 
het bouwverkeer meegenomen wordt. Wij vragen u erop toe te zien dat dit niet achteraf maar vooraf in 
alle transparantie en in goed overleg met de buurt gebeurt. Wij vinden dat een kwestie van goed 
bestuur en/of verantwoordelijk handelen als bouwheer. 
 
Ter vervanging van de gymnastiekzaal heeft de school nu een sportzaal in het programma 
opgenomen die voldoet aan de NOC-NSF eisen. Argument hiervoor is dat, nu de sporthal aan de 
Haagdijk gesloten is, dit past binnen de huidige normering. Volgens de directeur van de school heeft 
hij zelf geen behoefte aan zo’n grotere sportzaal maar maakt bekostiging door de gemeente het totale 
plan financieel haalbaar. De tijden waarop de school geen gebruik maakt van de sportzaal zal deze 
extern geëxploiteerd worden, de buurt zou hierbij voorrang kunnen krijgen. 
Juist tegen deze sportzaal heeft de buurt een groot bezwaar. Wij vrezen de overlast die hiermee 
gepaard gaat. Als zo’n zaal er eenmaal is dan zal natuurlijk alles op alles gezet worden om deze 
volledig te exploiteren, afspraken die daarover vandaag gemaakt worden zullen geen duurzame 
garantie naar de toekomst kunnen zijn. Buiten de geluid en verkeeroverlast die wij vrezen, speelt ook 
hier de toename van de parkeerdruk in de directe omgeving van de school. Bleef de parkeerdruk in 
het verleden beperkt tot de schooltijden, met een piek tijdens het halen en brengen, nu dreigt dit 
uitgebreid te worden tot de avonden en de weekeinden. Wij vinden het onacceptabel dat dat geschiedt 
zonder nader verkeer en parkeer onderzoek. Des te erger vinden wij ook hier dat de school weg komt 
met een verkorte procedure, zodat de plannen en bezwaren niet getoetst worden zoals in een regulier 
Wabo procedure. 



 
Wij roepen de gemeenteraadsleden op om: 
 
• De financiering voor het nu voorliggende plan te onthouden; 
• De school te vragen een gereduceerd programma van eisen te ontwikkelen; 
• Het monumentale aanzicht van dit karakteristieke gebouw in onze wijk te behouden; 
• Aan te dringen op het vooraf opstellen van een verkeer en parkeerplan; 
• Niet toe te staan dat hier een verkorte procedure in het kader van de crisis en herstelwet toegepast 

wordt; 
• Ook voor het LO een integraal gemeentelijk huisvestingplan op te stellen en te overleggen met 

partijen om voorliggende plannen hieraan te toetsen. 
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