
In het hart van onze wijk staan de monumentale schoolgebouwen van 
architect Hanrath. Een markant en belangrijk complex, opvallend goed 
passend in de stijl van het oude villapark. Je kunt ook zeggen dat de 
gebouwen van ‘Salto basisschool Reigerlaan’ sterk bijdragen aan de de 
stijl van de wijk. Onze wijk kent het regiem van ‘Beschermd Stadsgezicht’, 
blijkbaar is de stijl en vormgeving van en in onze wijk van zodanig belang, 
dat het bescherming verdient. 

De Kwestie 
 

Al tien jaar lang is Salto op zoek naar mogelijkheden om de noodlokalen op het 
terrein weer af te breken. Men heeft zelfs overwogen om op een heel andere 
plek een nieuwe school te bouwen. Die plannen zijn door het comité ‘Behoud de 
Reiger’ definitief van tafel gehaald. 
 

Gemeentebeleid, dat jarenlang pleitte voor het ontwikkelen van basisscholen tot 
SPIL-centra, heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt. SPIL staat voor 
Spelen-Integreren-Leren, een concept waarin basisschool, peuterspeelzaal, 
kinderopvang en buitenschoolse opvang in elkaars nabijheid gehuisvest zijn. 
  

In 2010 is door Salto en de 
buurt geprobeerd om het voormalige ‘huize Angela’ aan de Kwartelstraat 
bij onze basisschool te betrekken en zo ook hier de aspiraties van een 
SPIL-centrum mogelijk te maken. Het terrein van de school is immers veel 
te klein, daarover was iedereen het eens. Deze actie is mislukt, ‘huize 
Angela’ werd grotendeels omgebouwd tot ‘Zorghotel voor zieke daklozen’. 
De noordelijke vleugel is ingericht als kinderdagverblijf (Korein). 
 

In 2011 werd eindelijk het groene licht gegeven om op de huidige locatie 
plannen te gaan maken.  
In 2012 heeft Salto de directie opdracht gegeven om (samen met Korein, 
enkele leerkrachten en ouders) architectenbureau Diederen-Dirrix bij te 
staan in hun poging om het uitgebreide programma van eisen vorm te 
geven. Onder regie van KDV-architecten is deze bouwcommissie in die 
opdracht geslaagd.  
Op 16 november 2013 heeft Salto de nodige omgevingsvergunningen 
(vroeger bouwvergunning) aangevraagd. 

 

Tweespalt 
 

Er zijn diverse aspecten in 
dit plan die buiten het hek van het terrein consequenties hebben, toch is van 
het aanbod vanuit de buurtvereniging (sinds juni 2012) om actief en 
constructief mee te denken in de planvorming geen gebruik gemaakt. De 
school heeft zich in haar communicatie met de buurt beperkt tot uitleggen en 
toelichten; van overleg is geen sprake geweest. Salto geeft ook toe dat er 
slecht is gecommuniceerd en betreurt dat. Maar veel gevolgen heeft dat inzicht 
niet gehad, men ging door op de weg van ‘faits a complies’. 
 

Inmiddels is er een rare tweespalt ontstaan tussen aan de ene kant mensen 
die blijven aandringen op een serieus gesprek over het programma van eisen 
en menen dat er alle reden is om alternatieven te ontwikkelen en aan de 
andere kant buurtbewoners en ouders (ook van buiten de buurt) die hopen dat 
met de huidige plannen, hoe dan ook, eindelijk vaart gemaakt wordt met het 
opruimen van de noodlokalen.  

Die tweespalt is onnodig en onvruchtbaar. Iedereen in deze buurt wil dat de noodlokalen geïntegreerd worden in een 
verbouwing van de schoolgebouwen, duurzaam, met kwaliteit en passend binnen de educatieve inzichten van Salto, haar 
leerkrachten en de wensen van de ouders. Daarover zijn wij het al heel lang eens! 
  



Enquête 
 

Na de tumultueuze voorlichtingsavond in januari, organiseerde de schooldirectie twee inloopmomenten om individuele 
buurtbewoners te woord te staan. Maar in de buurt bleek geen behoefte aan een zoveelste uitleg en toelichting. De 
buurtvereniging probeerde een serieus debat te organiseren over mogelijke alternatieven. Wethouder Schreurs had daar ook 
op aangedrongen: "Ik ga ervan 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 aan de borging van het algemene belang. 
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." 
 

Halverwege juni en eind oktober is geprobeerd dat redelijk overleg te voeren. Daarbij heeft de buurtvereniging de volgende 
punten ingebracht: 
 

Gevraagd werd of deze punten bespreekbaar zijn. Het antwoord was weerom: nee! 
 

Daarom gaan wij onderzoeken in welke mate deze punten in de buurt worden gedragen.  
 

Misschien denken heel veel mensen dat deze punten niet meer relevant zijn, omdat Salto nou eenmaal toch op de huidige 
voet doorgaat en de gemeente dit bouwplan gewoon gaat goedkeuren. Dat is dan een vergissing. De adviescommissie 
Ruimte & Kwaliteit (voorheen Welstand) kan wel positief geadviseerd hebben - hoe vreemd ook, het gemeentebestuur is 
voorlopig alleen nog maar akkoord met de delen van het programma die de basisschool betreffen (lees het onlangs 
geaccordeerde ‘integraal huisvestingsplan BO’). Voor de noodzaak van alle andere in het huidige plan opgenomen functies 
geldt de stelling die wethouder Schreurs ons onlangs (17 december) voorlegde: “Ik heb aangegeven dat de discussie 
moest gaan over de vraag die er voor ligt: op welke plekken in de wijk kun je welke dingen doen. Dus dat gaat 
over welke functies er in het ontwerp  op de huidige schoollocatie opgelost moeten worden en welke niet. Volgens 
mij creëert dat de meeste ruimte. Letterlijk.” 
 

Kortom, het heeft zin om, zoals op de algemene vergadering beloofd een enquête te houden onder de buren van onze school. 
We gaan een laatste debat hierover organiseren. 
Kom in februari naar het vm. Antoniuskerkje aan de Fazantlaan. Mary-Ann Schreurs zal er ook zijn. Naar wij aannemen zal 
ook Salto in dit debat meedoen, uitleggend, maar vooral participerend, met respect. 

1. Prioriteit duurzame renovatie bestaande gebouwen 
De bestaande gebouwen herbergen lokalen die uitermate geschikt zijn voor hun functie! 

2. Erken monument op een plek, beperkt van omvang, in een wijk met beschermd stadsgezicht                            
Behoud de kenmerkende zichtlijnen; respecteer het monumentale karakter van zowel het grote schoolgebouw 
als e 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 
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. (zie ook integraal huisvestingsplan) 

4. Verbeter Gymzaal i.p.v. Bouw nieuwe Sportzaal 
De (overigens onmogelijk kostendekkende) financiering van de sportzaal moet uit de exploitatie door derden 
komen; een (beperkt) openbare sportaccommodatie 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 
uitbreiden; de buurt vraagt niet om een sportaccommodatie op deze plek. 

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; betrek de hele buurt bij het vinden van een oplossing. 

6. Probeer in de verbouwplannen maximale multifunctionaliteit in te bouwen  
Buitenschoolse Opvang hoeft niet te resulteren in extra vloeroppervlak.  

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

 


