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Daartoe	  opgeroepen	  in	  de	  ledenvergadering	  van	  24	  november	  2013	  in	  het	  Academisch	  genootschap	  

heeft	  de	  buurtvereniging	  een	  enquête	  georganiseerd	  over	  de	  bouwplannen	  van	  de	  
Salto-‐school	  aan	  de	  Reigerlaan.	  Niet	  het	  bestaan	  van	  de	  school	  maar	  de	  huidige	  
bouwplannen	  	  worden	  in	  deze	  enquête	  aan	  de	  orde	  gesteld.	  Ook	  wethouder	  Mary-‐Ann	  Schreurs	  had	  
eerder	  al	  de	  school	  en	  de	  buurtvereniging	  opgeroepen	  om	  constructief	  met	  elkaar	  in	  discussie	  te	  
gaan.	  Vandaar	  dat	  de	  buurtvereniging,	  aansluitend	  op	  de	  enquête,	  een	  discussiebijeenkomst	  heeft	  
georganiseerd	  op	  20	  februari	  in	  het	  voormalige	  Antonius-‐kerkje	  aan	  de	  Fazantlaan.	  

De	  enquête	  (zie	  achterzijde)	  is	  breed	  uitgezet	  in	  het	  gebied	  begrensd	  door	  de	  Fuutlaan-‐
Nachtegaallaan-‐Tongelresestraat-‐Rondweg.	  Voorgelegd	  werd	  de	  keuze	  tussen	  de	  uitgebreide	  
bouwplannen	  zoals	  de	  school	  die	  (op	  basis	  van	  haar	  programma	  van	  eisen)	  gepresenteerd	  heeft	  en	  
een	  alternatieve	  visie	  (uitgaande	  van	  een	  beperkter	  programma).	  In	  deze	  beperktere	  variant	  worden	  
alle	  schoolse	  functies	  op	  de	  schoollocatie	  georganiseerd,	  een	  aantal	  functies	  in	  maatschappelijk	  
vastgoed	  in	  de	  directe	  omgeving	  en	  wordt	  de	  gymzaal	  niet	  meer	  dan	  voor	  schoolgebruik	  
(multifunctioneel)	  noodzakelijk	  aangepast.	  

Op	  de	  enquête	  zijn	  64	  reacties	  binnengekomen	  bij	  de	  buurtvereniging.	  Het	  overgrote	  merendeel,	  
89%,	  kiest	  voor	  de	  beperktere	  oplossing	  en	  wijst	  daarmee	  de	  bouwplannen	  van	  de	  school	  af.	  

In	  de	  enquête	  werd	  opgeroepen	  om	  te	  komen	  discussiëren	  met	  elkaar	  over	  de	  bouwplannen.	  
Hieraan	  hebben	  44	  buurtbewoners	  gehoor	  gegeven.	  Om	  de	  discussie	  in	  te	  leiden	  had	  de	  
buurtvereniging	  aan	  buurtbewoner	  Andre	  Bruijntjes	  gevraagd	  een	  korte	  toelichting	  te	  geven	  op	  de	  
beperktere	  bouwplannen	  uit	  de	  enquête.	  	  Andre	  Bruijntjes	  heeft	  uitgelegd	  dat	  de	  beperktere	  
bouwplannen	  gebaseerd	  zijn	  op	  een	  denkrichting	  die	  samengevat	  kan	  worden	  in	  een	  6-‐tal	  
uitgangspunten.	  Natuurlijk	  kan	  deze	  denkrichting	  niet	  opgevat	  worden	  als	  een	  compleet	  alternatief	  
ontwerp,	  echter	  de	  6	  uitgangspunten	  zijn	  voor	  iedereen	  duidelijk	  en	  de	  beperktere	  bouwplannen	  
zijn	  binnen	  deze	  uitgangspunten	  door	  deskundigen	  opgesteld.	  

1. Start	  met	  duurzame	  renovatie	  bestaande	  gebouwen,	  het	  huidige	  gebouw	  verdient	  het	  om	  tot	  in	  
lengte	  van	  dagen	  de	  schoolfunctie	  te	  vervullen;	  

2. Respecteer	  het	  monumentale	  karakter	  van	  zowel	  het	  grote	  schoolgebouw	  als	  de	  kleuterschool	  
en	  handhaaf	  zoveel	  mogelijk	  het	  schoolplein;	  

3. Geen	  concurrentie	  met	  ander	  maatschappelijk	  vastgoed,	  betrek	  huize	  Angela,	  de	  Ronde,	  de	  
voormalige	  school	  aan	  de	  Tongelresestraat	  en	  het	  kerkje	  in	  het	  programma;	  

4. Verbeter	  de	  Gymzaal	  i.p.v.	  bouw	  een	  nieuwe	  Sportzaal	  conform	  NOC/NSF;	  
5. Beperk	  Verkeersoverlast	  De	  verkeersoverlast	  rondom	  de	  school	  is	  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.	  

	  
De	  overgrote	  meerderheid	  van	  de	  aanwezigen	  ondersteunde	  de	  strekking	  van	  bovenstaande	  
uitgangspunten.	  De	  overheersende	  mening	  was	  dat	  de	  school	  moet	  blijven	  op	  de	  huidige	  locatie	  en	  
dat	  de	  extra	  spilwensen	  in	  de	  directe	  omgeving,	  in	  bestaand	  maatschappelijk	  vastgoed,	  ingevuld	  
kunnen	  worden.	  

Namens	  de	  aanwezigen	  roept	  de	  buurtvereniging	  beslissers	  op	  bovenstaande	  uitgangspunten	  sterk	  
mee	  te	  wegen	  in	  de	  komende	  besluitvorming.	  Het	  kan	  geen	  toeval	  zijn	  dat	  daarmee	  een	  bouwplan	  
ontstaat	  dat	  volledig	  past	  in	  het	  Integraal	  Huisvestingsplan	  BO	  van	  de	  gemeente,	  zoals	  dat	  
binnenkort	  in	  de	  Gemeenteraad	  gepresenteerd	  wordt.	  	  

Meer	  informatie	  op	  de	  webplek	  van	  de	  buurt:	  villaparkeindhoven.nl



	   bestaand	  bouwvolume:	  2.575	  m2	  (incl.	  475	  m2	  noodlokalen)	  

	  

Variant	  A	  (Salto)	  Kenmerken:	  

• Bouwvolume	  	  3.475	  m2	  bvo	  (+	  900	  m2)	  

• Alle	  functies	  op	  1	  terrein	  
• Gymzaal	  volgens	  NOC/NSF	  normen	  
• Er	  komt	  een	  centrale	  ruimte	  (aula)	  t.b.v.	  

bijeenkomsten	  
• Gebruik	  van	  de	  gymzaal	  en	  oude	  gymzaal	  ook	  buiten	  

schooltijden	  (voor	  buurtbewoners	  en	  anderen)	  
• Voortuin	  is	  nodig	  als	  speelplaats	  
• Ontheffing	  voor	  parkeren	  nodig	  i.v.m.	  grootte	  

speelplaats	  

	  

Variant	  B	  (schetsen	  buurtbewoners)	  Kenmerken:	  

• Bouwvolume	  	  	  2.865	  	  m2	  bvo	  (+	  300	  m2)	  

• Enkele	  functies	  (kinderdagverblijf,	  peuteropvang	  en	  –
indien	  nodig-‐	  ook	  buitenschoolse	  opvang)	  in	  de	  
directe	  nabijheid	  (Kwartelstraat,	  bij	  de	  Ronde)	  

• Serieuze	  verbetering	  bestaande	  gebouwen,	  gebruik	  
stijlelementen	  monument	  en	  buurt	  

• Voldoende	  grote	  gymzaal,	  ook	  bruikbaar	  voor	  
bijeenkomsten	  (en	  de	  buurt,	  zoals	  in	  het	  verleden)	  

• Voortuin	  en	  speelplaats	  blijven	  behouden	  
• Parkeren	  in	  de	  buurt	  (verkeersplan)	  

	  


