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Rããdsnieuws
Wel snel noodlokalen nodig om groei op te vangen

Onderwijsveld ‘zeer tevreden’ 
over plan huisvesting scholen

Zelden was er na een traject van samenspraak zoveel overeenstemming te beluisteren als bij de 
presentatie van het nieuwe Integraal huisvestingsplan voor scholen in Veldhoven (IHP). Bestuur
ders van het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs en organisaties van kinderopvang zijn het 
roerend met elkaar eens dat zij prima vooruit kunnen met het voorliggende plan voor nieuw
bouw en renovatie van scholen.

De raad had in de beeldvormende vergadering 
van 7 januari vooral een luisterende rol, maar 
vuurde ook tientallen vragen af op de aanwezige 
bestuurders en procesbegeleider Onno Damen, 
extern adviseur van ICS Adviseurs. Het gaat ook 
wel ergens om. Met het IHP is de komende jaren 
een investering gemoeid van liefst 31 miljoen 
euro. Veel geld is nodig voor de bouw van een ba
sisschool in nieuwbouwwijk Zilverackers, maar 
ook voor renovatie van bestaande schoolgebou
wen en voor noodlokalen bij scholen die kampen 
met ruimteproblemen.

Pijn bij drie scholen
De pijn zit vooral bij een drietal scholen. Basis
school Sint Jan Baptist in Oerle heeft tijdelijke 
huisvesting nodig voor een drietal groepen, die 
momenteel moeten uitwijken naar De Berckacker 
in Heikant. Volgens leerlingenprognoses blijft de 
Oerlese school de komende jaren nog verder groei
en. Het streven is om al in augustus 2020, als het 
nieuwe schooljaar start, tijdelijke lokalen te plaat
sen voor drie onderwijsgroepen en twee opvang- 
groepen voor kinderopvangpartner Nummereen.

Ook basisschool Dick Bruna in De Kelen komt 
ruimte tekort, zowel in MFA Noord als op loca
tie De Roek. Dit schooljaar zijn al enkele nood
maatregelen getroffen. Op De Roek zijn twee op- 
vanglokalen ingezet als onderwijslokaal, terwijl 
in de MFA een extra klaslokaal en een spreekka
mer zijn gecreëerd door de trapopgang af te slui
ten. Ruimte voor aanbouw of plaatsing van nood
lokalen rond de beide locaties is er niet.

Hetzelfde geldt voor Zuiderbos, de school voor 
speciaal basis- en middelbaar onderwijs in De 
Berkt. Zuiderbos, dat ook vestigingen heeft in 
Helmond en Vught, huisvest inmiddels 80 leerlin
gen, terwijl er maar ruimte is voor 56 kinderen. 
Een verdere toename ligt in het verschiet. Vol
gens het IHP-rapport is het huidige gebouw over
vol en komt zelfs de veiligheid van leerlingen en 
leraren in het gedrang.

Renovatie
In de meeste andere wijken van Veldhoven bie
den de bestaande schoolgebouwen voldoende 
ruimte voor zowel onderwijs als buitenschoolse 
opvang (BSO). De grote brede scholen MFA Mid
den aan de Sterrenlaan - waar kleine aanpassin
gen nodig zijn - en MFA Zuid in Veldhoven-dorp 
zijn van recente datum. Wel is hier en daar re
novatie nodig, zoals bij basisschool Zeelsterhof 
in Zeelst. Daar staan enkele grotere ingrepen 
gepland. Schoolbestuur Veldvest maakt met de 
gemeente een afweging of grootscheepse reno
vatie dan wel nieuwbouw hier de beste optie is.

Adviseur Onno Damen benadrukt dat onder
wijs en kinderopvang steeds meer inhoudelijk 
samenwerken. Dat blijkt ook uit de gevoerde 
samenspraak voor het huisvestingsplan, waar
in BSO- en kinderopvangorganisaties Korein en 
Nummereen op gelijke voet meespraken met de 
bestuurders van Veldvest en RBOB De Kempen 
(basisonderwijs), Zuiderbos (speciaal onderwijs) 
en het Sondervick College (voortgezet onder
wijs).

Eerst tijdelijke school 
in nieuwe wijk Zilverackers
Het zwaartepunt van de woningbouw in Veldhoven ligt de komende jaren in het westen van de ge
meente. Daar verrijst in snel tempo nieuwbouwwijk Zilverackers, waar in het komende decennium 
1250 huizen worden gebouwd - vergelijkbaar met een wijk als ’t Look. Het eerste dorpje Huysac- 
kers is intussen volop in aanbouw.

Leerlingenprognoses wijzen uit dat deze wijk 
over vijf jaar al zo’n 600 schoolgaande kinderen 
telt. Maar de toestroom begint natuurlijk al veel 
eerder. In het huisvestingsplan voor scholen (IHP) 
staan om die reden noodlokalen op de rol, die er 
al met ingang van het komende schooljaar 2020
2021 moeten staan. “Het is van belang dat kinde
ren direct in hun eigen wijk naar school kunnen”, 
verklaart extern adviseur Onno Damen de snelle 
plaatsing.

Veldhoven
Op 7 januari werd de gemeenteraad tijdens een beeldvormen
de raadsvergadering geïnformeerd over het Integraal Huisves
tingsplan Onderwijs (IHP) voor de gemeente Veldhoven.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journa
list in opdracht van de gemeente.

Scholenplan vraagt 
forse investeringen van 
gemeenteraad
Een goede en eigentijdse huisvesting van schoolgaande 
jeugd is - natuurlijk - een must. Daarvoor zal de gemeente 
echter flink in de buidel moeten tasten. Het nieuwe scho- 
len-huisvestingsplan (IHP) is bedoeld voor de komende 16 
jaren, maar voor de periode 2020 t/m 2024 bedraagt het in
vesteringsvolume al 31,2 miljoen euro.

IHP-procesbegeleider Onno Damen betitelt deze investering 
als betrekkelijk normaal. “In relatie tot de omvang van Veld
hoven en met andere gemeenten is die 31 miljoen een flink, 
maar niet uitzonderlijk bedrag.”

Ook bij de schoolbestuurders leeft nauwelijks bewustzijn 
over de omvang van de investeringen, zoals duidelijk werd na 
vragen van raadsleden. Noemenswaardige concessies aan 
de eigen wensenlijsten zijn niet gedaan. “Het plan is geheel 
naar tevredenheid”, verklaarden school- en kinderopvangbe- 
stuurders in koor.

“Het IHP is een verhaal voor heel Veldhoven. Het biedt ruim
te aan de kinderen en is geschreven vanuit het kind-per- 
spectief”, aldus Cecile van Eijndhoven van Korein. En Jos 
de Mönnink (Veldvest): “Dit plan reikt verder dan het eigen
belang: wat is goed voor álle leerlingen in Veldhoven!” Van 
het bijhorende investeringsvolume zei hij geen verstand te 
hebben.

Mocht de raad het plan niet onverkort overnemen, dan “komt 
het als een boemerang terug bij de gemeente, en voelen wij 
ons niet serieus genomen”, deed Mari Swinkels (Openbaar 
Basisonderwijs De Kempen) een duit in het zakje.

Debat eind januari
De raad leek wel ingenomen met al die instemming, maar 
werd er ook een beetje wantrouwend van. Of het echt alleen 
halleluja was? informeerde een raadslid. Nou ja, misschien 
op enkele kleine punten na dan. Een uitdieping van duur

zaamheid en wat meer buitenruimte voor de 
kinderen stonden nog op het wensenlijstje. 
Maar met een tevredenheid van 80 tot 85 
procent scoort het IHP bij alle partijen toch 

een dikke acht.

Over enkele weken, op 28 januari al, gaat 
de raad met elkaar in debat over het 

huisvestingsplan voor scholen.
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Wilt u gast van de raad zijn?
Op dinsdag 18 februari kunt u ‘Gast van de Raad’ zijn. U wordt 
dan om 18.30 uur in het gemeentehuis ontvangen door een ge
meenteraadslid en de griffie. U krijgt in
zicht in het reilen en zeilen van de 
gemeenteraad en neemt een kijk
je achter de schermen van het ge
meentehuis. Daarnaast woont u de 
raadsvergadering van die avond bij.
Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan 
via griffie@veldhoven.nl.


