Stand van zaken schoolprojecten Achtse Barrier
datum: 2 juli 2018

Hieronder een update over de stand van zaken rondom de businesscase Achtse Barrier

1. Spilcentra
- SpILcentrum de Spaaihoeve (Onder de Wieken)
De bouw ligt op schema. De eerste steen is op 12 maart 2018, in bijzijn van
toenmalig wethouder Jannie Visscher, gelegd. Gelukkig heeft de bouw geen
vertraging opgelopen door de vorst en verloopt nog steeds volgens planning. De
verhuizing van Onder de Wieken en BSO Korein Kinderplein naar de nieuwe locatie
staat gepland voor de herfstvakantie 2018.
-

Klapwiek
In januari van dit jaar is het college van B&W akkoord gegaan met vervangende
nieuwbouw voor de Klapwiek op locatie Gunterslaer aan de Normandiëlaan. SALTO
heeft naar aanleiding van dat besluit het structuurontwerp opgepakt en wenst voor
de zomervakantie een partij gevonden te hebben die aan de slag gaat met ontwerp
en design van het nieuwe schoolgebouw. Streven is om in maart 2019 te starten met
de sloop van alle bestaande gebouwen aan de Normandiëlaan. In dat geval verhuist
de Gunterslaer in de carnavalsvakantie naar de tijdelijke locatie aan de Calaislaan of
de Fransebaan. Geplande opleveringsdatum december 2020.

-

Klimwijs/Gunterslaer
Het programma van eisen voor de fusieschool is afgerond en SKPO doet voor de
vakantie een uitvraag voor het ontwerp van de school. Zodra de Gunterslaer verhuist
naar de tijdelijke locatie zal ook De Klimwijs tijdelijk verhuizen naar de Calaislaan.
Aangezien de locatie op de Calaislaan niet groot genoeg is voor beide scholen,
worden er tijdelijke lokalen op het veldje aan de Argentanlaan geplaatst. Geplande
opleveringsdatum van de school is december 2020.

2. De herijking van de businesscase Achtse Barrier
In 2015 is de businesscase Achtse Barrier vastgesteld. Met de schoolbesturen en de
Raad is afgesproken dat deze jaarlijks herijkt zal worden. Als gevolg van deze herijking
zijn de omvang van de scholen in m2 bruto vloeroppervlak (BVO) bijgesteld. De
leerlingenprognoses laten zien dat met deze aanpassing de komende 10 jaar ruim
voldoende m2 BVO wordt gerealiseerd.
3. Korein Kinderplein en Little Jungle Kinderopvang
- Per 1 augustus 2018 gaat de peutergroep van Korein Kinderplein van de Klimwijs over
naar Little Jungle kinderopvang. Dit omdat Little Jungle de nieuwe SpILpartner wordt
van Klimwijs/Gunterslaer. Korein Kinderplein en Little Jungle hebben samen de
ouders geïnformeerd.
Vragen over een specifieke school kunnen gesteld worden bij de betreffende
schooldirecteur. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Francé van Gils,
de projectmanager onderwijshuisvesting van de gemeente Eindhoven.
(F.van.Gils@Eindhoven.nl)

