
Open brief aan Wethouder Van Merriënboer 1 Maart 2010 
met afschrift aan alle gemeenteraadsfracties en de pers 
Door Ir. Max Pierey, coördinator Enquête Spilcentrum BS De Reigerlaan 
 
Geachte Wethouder, geachte heer Van Merrienboer, 
 
De Gemeente Eindhoven maakte najaar 2009 een voorgenomen besluit kenbaar 
voor de inrichting van een Zorghotel in Huize Angela in de Kwartelstraat.  
Ontevreden belanghebbenden droegen negentien alternatieve locaties aan en 
hielpen met de evaluatie daarvan. Er zijn o.i. steekhoudende argumenten om het 
voorgenomen besluit aan te passen en een alternatieve locatie aan te wijzen.  
 
De argumenten om het voorgenomen besluit onveranderd door te zetten, wegen 
hier in alle redelijkheid onmogelijk tegen op. De weerstand op school en in de buurt 
is enorm, zelfs het Zorghotel zelf is niet vóór (voetnoot 1). 
Wij vragen de Wethouder met klem het besluit niet nu ongewijzigd door te drukken, 
maar het - eventueel later - alsnog aan passen. De redenen u dit te vragen wil ik 
graag met u delen, zij volgen onderstaand. 
 
Kanttekeningen bij het voornemen 

 Volgens de voorziene exploitant van het Zorghotel, St. Annaklooster, 
verblijven cliënten gemiddeld 6 weken in het zorghotel. Ligging midden in 
een woonwijk heeft geen toegevoegde waarde. Van integratie met 
buurtbewoners kan geen sprake zijn. Het zorghotel draagt geenszins bij aan 
de sociale binding in de wijk en het kan best aan de rand ervan een plaats 
vinden, aanpalend aan onbewoond gebied 

 Coffeeshops, met enkel softdrugs, mogen zich afhankelijk van de gemeente 
niet binnen 250 resp. 500 meter van scholen bevinden. Een zorghotel met 
verslaafden trekt dealers en gebruikers van harddrugs aan en is op 150 
meter van een basisschool volstrekt ontoelaatbaar 

 Villapark-Lakerlopen staat van alle 108 Eindhovense buurten op de 3e plaats 
in de statistieken over drugs/ en drankgerelateerde overlast (voetnoot 2). 
Daar moet dan nog een Zorghotel bij 

 Alle stadsdelen in Eindhoven krijgen één van de vijf Zorghotels, zo zeggen u 
en collega Don. Het argument dat de lasten evenredig over de stad moeten 
worden verdeeld vinden wij valide, maar het wordt geweld aangedaan als 5 
zorghotels worden verdeeld over 7 stadsdelen.  
In dit geval is Tongelre qua inwonertal hooguit 10% van Eindhoven (3) en 
wordt dus al relatief zwaar belast.  
Verder wordt de zoektocht naar een locatie om politieke redenen (…) 
beperkt tot een deel van Tongelre: de wijk Villapark waar circa 1% van 
Eindhoven woont. (4) 

 Het pand Huize Angela is met 1.500 m2 veel te groot voor een Zorghotel 
met 12 bedden. Dit feit voedt de ongerustheid in de buurt of de 
geopenbaarde plannen wel de eigenlijke plannen zijn. Het zal zeker niet uw 
bedoeling zijn bewust te misleiden 

 Het is onduidelijk wat het gebruik uiteindelijk moet worden: dakloos, ex-
gedetineerd, (ex-?) drugsverslaafd, bedlegerig of niet, wordt het uiteindelijk 
alsnog Begeleid Wonen etc. Wat is hier aan de hand, als de bestemming zo 
opvallend onduidelijk wordt gecommuniceerd en vragen onbeantwoord 
blijven? (5) 

 
De argumenten voor de gemeente om een alternatieve locatie te 
accepteren 

 Huize Angela is de enig mogelijke locatie voor Spil, nota bene bij andere 
scholen actief ondersteund de gemeente 



 Als dat vraagstuk is afgerond kan de school na (nu al) acht jaren eindelijk de 
noodcontainers opdoeken en fatsoenlijk bouwen. De containers zouden 
maximaal 5 jaar staan en huisvesten een derde van de school 

 De Reigerlaan is de enige school in Tongelre binnen de ring en er komen nog 
veel woningen in de buurt bij (Picusterrein, NRE) 

 Verplaatsen van bs Reigerlaan naar Lakerlopen bezorgt De Driesprong 
(nieuw gebouwde, inmiddels ”zwarte” school, vlak boven opheffingsnorm) 
nog meer concurrentie 

 Verplaatsing brengt ook de thans goed functionerende en goed “zwarte” 
kinderen integrerende basisschool Reigerlaan in gevaar. Dit is 
contraproductief, de Reigerlaan verdient steun zoals zij is en geen 
tegenwerking. Om niet te spreken van historie, de schoonheid van het 
gebouw etc. 

 Zorghotel naast een school zal leiden tot wederzijdse overlast 
 Villapark is bereid een steentje bij te dragen aan het Zorghotel, gun dan de 

beste invulling en respecteer je cooperativiteit van uw gesprekspartner 
 Er is een goed alternatief voorhanden met name genoemd het NRE terrein, 

de behoefte aan voorlopige voorziening kan ter plekke of bijv. in de 
Dommelhoefstraat worden ingevuld 

 Een voorlopige voorziening o.b.v. portacabins is sneller klaar dan een 
verbouwd Huize Angela (6) 

 Er zou eindelijk een einde komen aan de onzekerheid over basisschool 
Reigerlaan 

 Ook de bestemmingen van De Laak aan de Tongelresestraat en het NRE 
terrein kunnen dan geconcretiseerd worden 

 
De argumenten voor de gemeente om géén alternatieve locatie te 
accepteren 

 Bij Huize Angela hoeft het bestemmingsplan voor het Zorghotel niet te 
worden aangepast en de bestaande bestemmingsplanfunctie geeft de 
buurtbewoners weinig mogelijkheden om te protesteren... 

 Wij zien geen verdere argumenten 
 
Op lange termijn is het voorgenomen besluit niet in het belang van het Zorghotel, 
omwonenden en school.  
De enige belanghebbende lijkt daarmee het College B&W te zijn, en de schijn 
ontstaat dat u een snelle maar suboptimale oplossing verkiest boven een 
uiteindelijk optimale oplossing. Het mag niet zo zijn dat de belanghebbenden op 
termijn slachtoffer zijn van de jacht naar kiezers uit maart 2010! 
 
Wij vinden dit onaanvaardbaar en wij zullen alle middelen aangrijpen het 
besluitvormingsproces tot een weloverwogen en redelijk resultaat te laten leiden. 
Gezien de grote belangen kan een onzorgvuldige besluitvorming in deze niet 
geaccepteerd worden. Naar verluidt geeft u het Actiecommittee tot 27 uur voor de 
verkiezingen (7) tijd om met argumenten te komen. U wilt op de allerlaatste dag 
van uw wethouderschap een vergaand besluit welhaast afraffelen met grote 
gevolgen voor een hele buurt en met name voor een school met 450 kinderen.  
 
Max Pierey, buurtbewoner, u bekend van de `Enquête Reigerlaan`(8) 
mede namens de sympathisanten uit de enquête 
 
Voetnoten, verwijzingen 
1) Bij monde van Annitta Schavemaker, directeur Stichting St. Annaklooster. Zij zegt geen gespannen 

relatie met omwonenden te willen en zegt de veiligheid in de Kwartelstraat niet te kunnen 
controleren 

2) Website gemeente, gegevens 2008 
3) 19.600 van 212.300 inwoners (per 01.01.2009) en oppervlakte 9,5 van 89 km2 
4) 800 huishoudens x 2,5 personen per gezin = 2.000 inwoners = 1% van 212.300 inwoners 



5) Mondelinge reacties van PvdA, SP en CDA tijdens het Politiek Forum, De Ronde, Tongelresestraat, 
op 25 februari 2010 

6) www.demeeuw.nl 
7) Het comité bestaande uit Schooldirectie, Medezeggenschapsraad, Stichting Behoud de Reiger, 

Burgerinitiatief en Buurtvereniging mag tot maandag 01 maart 2010 om 21:00 uur hun argumenten 
inleveren, verkiezingsdag is 3 maart. 

8) uit november 2009. Ik spreek namens al die mensen die mij hun steun betuigden. In mijn buurt 
hangt nu bij 78% van de huizen onze protestversie van de poster `Ik wil dat Eindhoven…`. In de 
enquête gaf 80% aan, het onverantwoord te vinden als er in de directe nabijheid van de basisschool 
(ca. 150 meter) een zorghotel voor dak- en thuislozen wordt gevestigd 


