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Onderwerp: Nieuwbouwplannen Basisschool Salto Reigerlaan 
 
Geachte mevrouw Scholten, mevrouw Fiers, 
 
De directeur van de basisschool Salto aan de Reigerlaan kon zijn geluk niet op tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomst voor de buurt over zijn bouwplannen. Doordat de sporthal aan de 
Haagdijk gesloten werd, viel hij net binnen de regelgeving om eigen sportvoorzieningen te 
realiseren en kon hij zijn bouwplannen aanzienlijk uitbreiden. De financiering door de 
gemeente Eindhoven zou op een haar na gevild zijn, zo werd verteld. 
 
Zonder dat hij dit kan beïnvloeden brengt de financiering door de gemeente Eindhoven wel 
met zich mee dat de door hem zo gewenste sportzaal gecombineerd wordt met een 
Spilcentrum, dat is nu eenmaal het beleid van de gemeente Eindhoven, aldus de directeur. 
Buiten de schooluren wordt de nieuwe accommodatie inclusief de sporthal zo efficiënt 
mogelijk gebruikt. Over de mogelijke overlast was nog niet nagedacht, dat kwam in een latere 
fase. 
 
Bovenstaande ontwikkelingen vind ik als overbuurman van de school en als inwoner van 
Eindhoven zeer zorgelijk. De volgens mij gedeelde opinie in onze buurt is dat vervanging van 
de noodlokalen van de school zeer wenselijk is. De school is een algemeen gewenst element 
in onze buurt. In de huidige situatie accepteert een ieder de overlast die in balans is met de 
voordelen van de aanwezigheid van het monumentale gebouw. 
 
Maar waarom voor de vervanging van circa 500 m2 noodlokaal een nieuwbouw noodzakelijk 
is van 1800m2 is mij niet duidelijk. Natuurlijk begrijp ik dat de vervanging aangegrepen 
wordt om ook enkele bestaande knelpunten op te lossen maar de huidige plannen zijn naar 
mijn mening om diverse redenen ongewenst groot. 
 
Toegeven aan deze ongebreidelde plannen komt de gemeenschap straks duur te staan. De 
directeur meldde ons dat de huidige gymnastiekzaal intensief wordt gebruikt en per week 
maar een half uur speling toe staat. Prima denk ik dan, dat is net de bedoeling van een 
efficiënt gebruikt gebouw. Knap de gymnastiekzaal op en tel je zegeningen met deze 
efficiency.  
 
De ambities van de directeur gaan echter verder, hij wil groter, met was en kleed ruimtes, 
passend in deze tijd.  Zoals in de sportzaal op de Haagdijk! Maar het lopen daar naar toe vind 
hij zeer bezwaarlijk, dat past niet bij zijn onderwijs visie en niemand kan hem kwalijk nemen 
dat hij alles vanuit zijn onderwijs visie bekijkt. En inderdaad, dat neem ik hem ook niet 
kwalijk. (Daarbij maak ik overigens wel de kanttekening, dat was en doucheruimtes voor een 



basisschooloverbodig zijn. Verder weet ik als ouder van 4 kinderen dat een verplaatsing naar 
een nabije accommodatie eerder leuk dan hinderlijk gevonden wordt.) 
 
Maar van ons bestuur in Eindhoven mogen wij meer verwachten, daar horen alle belangen 
meegewogen te worden. Het bouwen van een sportzaal, meer dan 3 keer zo groot als de 
huidige gymnastiekzaal is voor een basisschool overdreven en maakt bovendien andere 
faciliteiten in de omgeving overbodig.  
 
Wat voor de sportzaal geldt, is ook van toepassing op andere elementen in de bouwplannen. 
In onze buurt zijn diverse faciliteiten voor kinderopvang. Van ouders die daar hun kinderen 
brengen begrijp ik dat de aanwezige capaciteit ruim voldoende is. Waarom dan toch via de 
bouwplannen van de school extra capaciteit realiseren? Buiten dat dit verspilling lijkt heeft 
het ook het element dat met gemeenschapsgeld particuliere initiatieven beconcurreerd 
worden. 
 
Gebouwen die bedreigd worden in hun gebruik zijn in onze buurt onder andere de Sporthal 
Haagdijk, gebouw De Ronde en de school, diverse plaatsen voor kinderopvang, de 
kerkgebouwen en naar ik begreep ook is ook Huize Angela onderbezet. 
 
Meerdere malen is tijdens de voorlichtingsbijeenkomst door de school gesteld dat de 
nieuwbouw budgetten voor schoolgebouwen zeer mager zijn. Waarom er dan toch gekozen 
wordt voor een Atrium en andere kostbare toevoegingen in de nieuwbouw begrijp ik niet.  
 
Evenmin begrijp ik de keuze om niet te investeren in het bestaande gebouw. Juist dit 
bestaande gebouw biedt een onderwijsruimte die met de huidige nieuwbouwbudgetten niet 
realiseerbaar is. Koesteren en goed onderhouden lijkt mij hier van belang om niet zoals enkele 
jaren geleden tot de conclusie te komen dat het gebouw zo vervallen is dat groot onderhoud 
niet meer betaalbaar is. Een brand redde de school toen, dat gaat geen tweede keer meer 
gebeuren. Dit monument in onze buurt verdient zorgvuldigheid, nu niet kiezen voor 
duurzaamheid getuigt van korte termijn visie. 
 
Ik verzoek u beiden om nog eens kritisch naar de plannen te kijken alvorens u extra budgetten 
vrij maakt. (Gezien de algemene verontwaardiging over de overbodige bouwplannen die de 
laatste tijd gerealiseerd werden door de directies van de woningbouwcorporaties en de 
accountants lijkt een kritische grondhouding gerechtvaardigd.) 
 
Ook verzoek ik u te overwegen het bestaande gebouw te verduurzamen binnen de 
bouwplannen. (Een iedere particulier die zo met zijn onroerend goed zou omgaan wordt door 
de overheid op de vingers getikt, en terecht!) 
 
Naast deze inhoudelijke reactie op de bouwplannen verontrust het mij zeer dat de 
verkeerssituatie in de buurt van de school opvolgend op de planvorming bestudeerd wordt. 
Dat is toch het paard achter de wagen spannen? Eerst veel energie en geld stoppen in 
bouwplannen en dan onderzoeken of er soms belemmeringen zijn in de parkeerdruk en de 
verkeersafwikkeling.  
 
Op vragen van verontruste buurtbewoners tijdens de voorlichtingsbijeenkomst werd niet 
ingegaan. Dat wordt allemaal pas later bekeken. Op een gerechtvaardigde vraag of men 
wellicht had gekeken naar verkeer en parkeren in vergelijkbare situaties in Eindhoven werd 
ontkennend geantwoord, een toezegging om dat alsnog te doen werd niet gedaan. 



 
 
De Reigerlaan is niet toegankelijk voor bouwverkeer in verband met de oude waterloop die al 
de oorzaak was voor de nodige verzakking aan de bestaande bebouwing. In de gevels is dit 
zonder moeite waar te nemen. Wat voor de Reigerlaan geldt, is nog meer waar voor de 
kleinere Eksterlaan, totaal ongeschikt voor bouwverkeer. 
 
Ik verzoek u om vanuit de gemeente de verkeersafwikkeling inclusief de parkeerdruk en en de 
toegankelijkheid voor bouwverkeer te onderzoeken en te overleggen met de buurtvereniging 
alvorens groen licht te geven voor welk plan dan ook. (Vooral de getoonde ontsluiting van de 
school via de kleinste straat, de Eksterlaan, waaraan de school grenst, is zeer verontrustend.) 
 
De directeur schermt tijdens bijeenkomsten dat hij met handen en voeten gebonden is aan 
regels en eisen opgelegd door de gemeente Eindhoven. Hij heeft weinig speelruimte en heeft 
maar één belang en dat is het realiseren van zijn onderwijs visie. Zoals eerder gesteld is dit de 
directeur niet kwalijk te nemen maar mogen wij van ons bestuur wel verlangen dat er een 
brede belangenafweging plaats vindt. Hierbij verzoek ik u dit te doen en te communiceren 
naar de buurt. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Andre Bruijntjes 
Fazantlaan 4 
5613 CC Eindhoven 


