
	   Eindhoven,	  12	  februari	  2014	  

Buurtgenoten,	   zie	  ook	  onze	  webplek:	  villaparkeindhoven.nl	  
Na	  lange	  tijd	  met	  noodlokalen	  en	  strijd	  voor	  het	  behoud	  van	  de	  (bijna)	  honderdjarige	  
basisschool	  aan	  de	  Reigerlaan,	  wordt	  inmiddels	  gewerkt	  aan	  plannen	  voor	  uitbreiding	  van	  
het	  gebouw.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  de	  noodlokalen	  overbodig	  te	  maken,	  een	  grotere	  gymzaal	  
te	  realiseren	  en	  SPIL	  functies	  (o.a.	  buitenschoolse	  opvang)	  te	  huisvesten.	  	  

In	  opdracht	  van	  Salto	  is	  een	  plan	  uitgewerkt,	  waarbinnen	  het	  bovenstaande	  past.	  De	  
gymzaal	  zal	  zelfs	  aan	  de	  normen	  van	  NOC/NSF	  voldoen.	  De	  consequentie	  is	  een	  forse	  
vergroting	  van	  het	  gebouw	  en	  dito	  verkleining	  van	  de	  speelplaats.	  Een	  aantal	  betrokken	  
buurtgenoten	  heeft	  inmiddels	  een	  alternatief	  plan	  opgesteld	  met	  een	  beperktere	  
uitbreiding	  van	  de	  bestaande	  gebouwen.	  In	  het	  alternatieve	  plan	  zullen	  een	  aantal	  SPIL	  
functies	  in	  de	  buurt	  van	  de	  school	  moeten	  worden	  gerealiseerd	  en	  voldoet	  de	  gymzaal	  niet	  
aan	  de	  NOC/NSF	  normen.	  De	  in	  het	  alternatief	  voorziene	  gymzaal	  voldoet	  wel	  aan	  de	  eerder	  
door	  de	  school	  opgegeven	  behoeften	  en	  krijgt	  een	  multifunctioneel	  karakter.	  

Tijdens	  de	  laatste	  jaarvergadering	  van	  de	  buurtvereniging	  Villapark	  is	  toegezegd,	  dat	  voor	  
het	  peilen	  van	  de	  mening	  in	  de	  buurt	  over	  de	  verbouwing	  van	  de	  Reigerlaanschool	  een	  
enquête	  zal	  worden	  georganiseerd.	  Deze	  is	  onder	  aan	  deze	  brief	  opgenomen.	  Voor	  iedereen	  
die	  nadere	  informatie	  wil	  hebben	  voor	  het	  vormen	  van	  een	  mening	  en/of	  hun	  mening	  in	  een	  

discussie	  kenbaar	  willen	  maken,	  organiseren	  we	  op	  20	  februari	  om	  20.00u	  een	  
discussie	  avond	  in	  het	  voormalige	  kerkje	  aan	  de	  Fazantlaan.	  	  
De	  uitkomsten	  van	  de	  enquête	  zullen	  door	  de	  buurtvereniging	  aan	  de	  politiek	  kenbaar	  
worden	  gemaakt.	  We	  zijn	  bezig	  met	  het	  organiseren	  van	  een	  politiek	  forum.	  Want	  
onze	  buurt	  heeft	  meer	  kwesties	  :	  zoals	  het	  burgerinitiatief	  “ouderen	  huisvesting	  nabij	  de	  
Ronde”,	  “ontwikkeling	  van	  NRE-‐terrein	  en	  Picuskade”,	  “verkeer	  door	  de	  wijk”	  en	  “Haagdijk”.	  

De	  beide	  varianten	  voor	  uitbreiding	  van	  de	  school	  worden	  op	  de	  achterzijde	  beschreven.	  Wij	  
vragen	  u	  een	  mening	  te	  vormen	  en	  een	  voorkeur	  voor	  één	  van	  onderstaande	  varianten	  uit	  
te	  spreken.	  U	  kunt	  deze	  op	  deze	  brief	  beantwoorden	  en	  deze	  inleveren	  op	  
Treurenburgstraat	  24	  of	  scannen	  en	  mailen	  naar	  info@villaparkeindhoven.nl	  	  

	  

Omcirkel	  de	  variant	  van	  uw	  voorkeur:	  
A. Het	  plan	  van	  Salto,	  ontwerp	  DiederenDirrix	  
B. De	  alternatieve	  benadering	  (schetsen)	  van	  een	  aantal	  betrokken	  buurtbewoners	  
C. Ik	  heb	  een	  beter	  idee	  (graag	  toelichten)	  

Postcode	  +	  huisnummer	  
	  
	  

Naam:	  
	  
	  
	  
Kinderen	  op	  school:	  	  	  Ja	  /	  Nee	  /	  Vroeger	  /	  Toekomst	  	  (omcirkelen)	  
	  

Ruimte	  voor	  toelichting:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   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)	  

	  


