


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!



UITGANGSPUNTEN  BUURT  voor de VERBOUW-PLANNEN van BASISSCHOOL DE REIGERLAAN 
 
1. Start met duurzame renovatie bestaande gebouwen. Analoog aan het recent 

vastgestelde integraal beleid voor schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs, 
zou ook voor scholen in het basis onderwijs het bestaande vastgoed 
uitgangspunt moeten zijn. De bestaande gebouwen herbergen lokalen die 
uitermate geschikt zijn voor hun functie! 
 

2. Een monument in een wijk met beschermd stadsgezicht. Maak op het 
beperkte terrein geen onnodig grote plannen; maximaliseer omvang van het 
speelplein en bewaar de bomen; behoudt de kenmerkende zichtlijnen; 
respecteer het monumentale karakter van zowel het grote schoolgebouw als de 
kleuterschool. In het Programma van Eisen zou expliciet gevraagd moeten 
worden om te ontwerpen met stijl-elementen van de school en de buurt. 
 

3. Geen concurrentie met ander maatschappelijk vastgoed. De nieuwbouw 
moet niet gaan concurreren met ander maatschappelijk vastgoed in de buurt; in 
een wat bredere overweging kunnen functies in de Ronde, huize Angela en het 
vm Antoniuskerkje aan de Fazantlaan aan bepaalde Spil-wensen van de school 
een bijdrage leveren, net zoals het gebruik van het Mignot-veldje bijvoorbeeld. 
 

4. Verbeter Gymzaal i.p.v. nieuwe 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; financiering van de extra 
investeringskosten uit exploitatie door derden is overigens echt een illusie. 
 

5. Beperk Verkeersoverlast. Momenteel is de verkeersoverlast rondom de school 
al op het randje van het acceptabele, verdere concentratie van functies op deze 
plek overstijgt de capaciteit van deze locatie. 
 

6. Probeer tijdelijke verhuizing te voorkomen. Bouw zou in kleine stappen, 
gefaseerd moeten worden, waarbij de school in principe door kan draaien. 
 
 

Op basis van deze uitgangspunten wil  de buurt zich maximaal 
inzetten om de Reigerlaan aan een vernieuwde, toekomst 
bestendige huisvesting te helpen. De noodgebouwen staan er 
veel te lang, ook de buurt wi l  dat SALTO werk maakt van een 
duurzame voortzett ing van onze basisschool. 
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