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Kennisnemen van 

 

Voorzien in behoefte aan onderwijsruimte voor Basisschool Dick Bruna bij locatie de 

Roek. 

 

Inleiding 

 

RBOB de Kempen (hierna: RBOB) heeft op 26 juni 2019 een aanvraag ingediend in 

verband met ruimtebehoefte van Basisschool Dick Bruna (hierna: Dick Bruna). 

Daarnaast wordt gevraagd de bijbehorende middelen voor de eerste inrichting met 

onderwijspakket en meubilair beschikbaar te stellen. Als gevolg van een gestage groei 

van het leerlingenaantal kampt de school al jaren met een structureel tekort aan 

onderwijsruimte. In 2016 heeft de gemeente ruimte toegekend op een vierde locatie. 

RBOB heeft geen gebruik gemaakt van deze geboden oplossing, omdat zij geen vierde 

locatie voor Dick Bruna wenste. Zij heeft destijds op een andere wijze in de 

ruimtebehoefte van Dick Bruna voorzien. Momenteel biedt enkel die door hen 

getroffen voorziening geen uitkomst meer. Begin 2019 is het proces gestart dat moet 

gaan leiden tot een Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP). Aangezien het overleg 

hiertoe tussen de betrokken partijen nog lopende is en de vaststelling van het IHP nog 

op zich zal laten wachten heeft RBOB nu alsnog een spoedaanvraag 

onderwijshuisvesting ingediend. 

 

Met ingang van schooljaar 2019/2020 heeft Dick Bruna op grond van de 

leerlingenaantallen behoefte aan 313m2 extra onderwijsruimte.  Deze ruimtebehoefte 

is vanaf het komende schooljaar niet langer volledig op te vangen binnen de 

beschikbare onderwijsruimte binnen locaties De Roek, MFA Noord en ‘t Heike. RBOB 

heeft daarom het verzoek ingediend om op grond van tijdelijkheid twee BSO ruimten 

op de Roek te mogen betrekken. Deze ruimten hebben een oppervlakte van 

104,98m2. RBOB geeft er de voorkeur aan de BSO lokalen slechts tijdelijk te 

gebruiken voor onderwijs en deze op de langere termijn weer volledig in te zetten 

voor BSO. In het traject om te komen tot het IHP wordt gezocht naar een duurzame 

oplossing voor het huisvestingsprobleem.  

 

Kernboodschap 

 

Er is sprake van een urgente huisvestingsbehoefte, aangezien het voor de school niet 

mogelijk is om alle ingeschreven leerlingen voor het nieuwe schooljaar passende 

onderwijshuisvesting te bieden. De aanvraag is daarom door het college als 

spoedaanvraag behandeld, ondanks het feit dat de aanvraag volgens de verordening 

formeel niet geldt als een spoedaanvraag. Het stijgende leerlingenaantal kan namelijk 

niet als onvoorzien beschouwd kan worden. Feitelijk vraagt RBOB de Kempen niet aan 

de gemeente om ruimte beschikbaar te stellen volgens de verordening, maar wordt 

gevraagd om toestemming voor het gebruik van bestaande lokalen bij de Roek. Deze 
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lokalen zijn eigendom van Kinderopvangorganisatie ikOOK!, vallend onder hetzelfde 

bestuur als RBOB de Kempen en gerealiseerd in 2019. Met het bestuur van ikOOK! en 

RBOB is overeengekomen dat voor de ingebruikname van de twee lokalen geen 

huurkosten in rekening worden gebracht bij de gemeente Veldhoven.  

 

Het toestaan van het gebruik van de BSO lokalen op de Roek is mogelijk binnen de 

bestaande omgevingsvergunning. Er zal bij het toestaan van gebruik voor onderwijs 

echter wel voldaan moeten worden aan de geldende parkeernormen. Om aan deze 

normen te voldoen, worden twee extra parkeerplaatsen aangelegd in de nabije 

omgeving van de school. Deze uitgave van €8.500,- blijkt, los van de voorliggende 

aanvraag, zinvol voor de wijk.  

 

Het college heeft besloten het tijdelijk gebruik van de lokalen toe te staan. Hiermee 

kan worden voorkomen dat de leerlingen van Dick Bruna worden verspreid over vier 

verschillende locaties in Veldhoven, hetgeen mogelijk onrust zou opleveren voor zowel 

leerlingen, ouders en het team van Dick Bruna. Daarnaast is door het college besloten 

de door RBOB €14.182,- voor de eerste inrichting met onderwijspakket en meubilair 

beschikbaar te stellen. Deze kosten worden opgenomen in de derde 

bestuursrapportage van 2019.  

 

Vervolg 

 

Niet van toepassing 

 

Communicatie en samenspraak 

 

Het besluit is gecommuniceerd met RBOB. Afgesproken is dat RBOB zal zorgdragen 

voor het informeren van belanghebbenden, waaronder de MR, buurtbewoners en 

ouders.  

 

Bijlagen 

geen 


