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 c Nieuwbouw en uitbreiding

Ruimte voor 
scholen Son 
en Breugel

Rob Weekers 
streekredactie@ed.nl
Son en Breugel

Het nieuwe schoolgebouw moet in 
2023 verschijnen op de plek waar nu 
nog basisschool De Krommen 
Hoek is gevestigd, en meet dan een 
oppervlakte van 1500 vierkante me-
ter. Het gebouw moet dan onderdak 
gaan bieden aan 250 leerlingen. In 
het voorjaar van 2022 wordt gestart 
met de bouw van de nieuwe school. 

Tijdens een politieke avond 
wordt vanavond gesproken over de 
invulling van de plannen en de kos-
ten daarvan.

Het oorspronkelijke bedrag dat 
voor de nieuwbouw is beraamd 
voor de nieuwbouw van De Regen-
boog en De Krommen Hoek valt 
waarschijnlijk hoger uit. Dit omdat 
er onder meer extra geld moet wor-
den begroot om aan de door de re-
gering aangepaste klimaatdoelen te 
voldoen.

Tegen de vlakte
Het schoolgebouw van De Krom-
men Hoek in Breugel gaat aan het  
einde van dit jaar nog tegen de 
vlakte, zo is de bedoeling. Leerlin-
gen van deze school krijgen nu al 
tijdelijk onderdak in een unit met 
vier leslokalen op het terrein van 
De Regenboog. 

De bovenbouw van zowel De Re-
genboog als De Krommen Hoek 

gaan les krijgen in deze tijdelijke 
huisvesting, iedere school met zijn 
eigen klas en met zijn eigen leer-
kracht.

Ook de verkeersveiligheid in de 
directe omgeving van de nieuwe 
school wordt tegen het licht gehou-
den, en de parkeerdrukte wordt on-
der de loep genomen. De gemeente 
wil hiervoor een werkgroep in het 
leven roepen die zich daarover gaat 
buigen. 

Buurt en school krijgen een plek 
in de werkgroep, zo is de opzet. De 
gemeente gaat op zoek naar een ex-
terne partij om hieraan invulling te 
geven.

600 vierkante meter
Basisscholen De Ruimte en De 
Bloktempel in Son hebben drin-
gend behoefte aan meer leslokalen. 
Zij mogen samen een uitbreiding 
van 600 vierkante meter voor hun 
rekening nemen. Al in 2018 moest 
De Bloktempel een leerlingenstop 
invoeren vanwege de groei van het 
aantal leerlingen uit de wijk Sions-
hof.  Als gevolg daarvan vonden 
meer basisschoolleerlingen onder-
dak bij De Ruimte. 

De twee schoolbesturen zien een 
uitbreiding van de ruimtecapaciteit 
op één locatie niet zitten. De ge-
meente had hiervoor wél een sterke 
voorkeur, maar bij de uitwerking 
van de plannen bleek uitbreiding 
op één locatie, namelijk waar De 
Ruimte momenteel zit, niet haal-
baar. 

Daarnaast hebben beide scholen 
laten weten dat er ook extra ruimte 
moet komen voor kinderopvang en 
buitenschoolse opvang. Er wordt 
nog bekeken of de scholen een extra 
multifunctionele ruimte kunnen 
inrichten. Deze moet dan geschikt 
zijn voor zowel onderwijs als bui-
tenschoolse opvang.

In Son en Breugel staan veel 
veranderingen op stapel op 
het gebied van onderwijs. De 
Regenboog en De Krommen 
Hoek gaan onder één dak 
verder. De Ruimte en De 
Bloktempel kunnen gaan 
uitbreiden.

SON EN BREUGEL

Nieuwe naam 
voor dorpshuis
Inwoners van son en breugel 
kunnen meedenken over een 
naam voor het dorpshuis. de 
gemeente heeft een namen-
wedstrijd uitgeschreven. Wie 
een pakkende naam weet, kan 
dit met een korte motivatie 
waarom gekozen is voor deze 
naam tot 1 oktober mailen naar 
prijsvraagdorpshuis@sonen-
breugel.nl. eerder genoemde 
naamsuggesties tijdens de 
open dag van het dorpshuis en 
de uitslag van de poll van ons 
son en breugel worden mee-
genomen in deze wedstrijd. In 
de loop van oktober wordt de 
nieuwe naam bekendgemaakt.

BEST

Foto-expositie 
van IVN Best
de werkgroep natuurfotografie 
van IVn best organiseert een 
foto-expositie waaraan twaalf 
natuurfotografen deelnemen. 
die twaalf delen hun passie 
voor zowel fotografie als na-
tuur door landschappen, vo-
gels, insecten en vlinders in di-
verse vormen in beeld te bren-
gen: landschap, close-up, ma-
cro, zwart-wit, vaak op een 
kunstzinnige manier. de expo 
is te zien in ’t tejaterke aan de 
max de bossustraat 1. 
de tentoonstelling is toeganke-
lijk op 2 en 3 oktober tussen 
14.00 en 17.00 uur. de toegang 
is gratis. 

Klachten trottoirs 
Son: veel te glad

Saskia Castelyns
Son en Breugel

De trottoirbanden zijn in 2002 
aangelegd. De dorpskern werd 
opnieuw ingericht. Voor de na-
tuurstenen trottoirbanden is ge-
kozen omwille van de ‘chique’ 
uitstraling. Uit de gemeentelijke 
administratie is nu gebleken dat 
de afgelopen drie jaar 13 officiële 
meldingen binnenkwamen over 
de gladheid.  Uit stroefheidsme-
tingen - om te onderzoeken of de 
banden te glad zijn bij slecht 
weer - blijkt dat de stenen vol-

doen aan de gestelde eisen. Het 
kennisplatform CROW gaf even-
eens aan dat opruwing van de 
stenen heel kostbaar is en dat de 
meerwaarde minimaal is. 

17 Septemberplein 
In het centrum zijn de trottoir-
banden op drie plekken wel op-
geruwd. Het gaat dan om de op-
ritten van het 17 Septemberplein, 
de inritconstructie nabij kapsalon 
Da Vivente en de inritconstructie 
bij het oude Raadhuisje. Hier is 
destijds voor gekozen omdat uit 
onderzoek is gebleken dat een au-
toband hierdoor meer grip heeft 
om een draai te kunnen maken. 

Dat mensen heel vervelend ten 
val kunnen komen, blijkt uit het 
verhaal van de familie Nagtzaam. 
Ton Nagtzaam zal vanavond ook 
zijn zegje doen over de val van 
zijn vrouw. Op een regenachtige 
dag, afgelopen mei, gingen Ton 
en echtgenote Loekie boodschap-
pen doen. De vrouw gleed uit 
toen ze een drempel opstapte. In 
een fractie van een seconde brak 
de 62-jarige vrouw haar boven-

been en verpulverde ze een deel 
van haar knie, getuigde Ton Nagt-
zaam eerder.

Waarschuwingsborden
Op de melding van familie Nagt-
zaam werd aanvankelijk geen ac-
tie ondernomen door de ge-
meente. Die liet het er echter niet 
bij zitten en ontdekte dat Loekie 
zeker niet de enige was die was 
gevallen. Zijn conclusie: mensen 
maken veelal geen melding bij de 
gemeente en staan gewoon weer 
op. Ton Nagtzaam haalde verhaal 
bij meerdere winkels  in het cen-
trum, om te kijken wat hun erva-
ringen waren. Bij de computer-
winkel, de fietsenzaak, de bloe-
mist, de boekenwinkel en de 
Soepkom hebben ze allemaal 
meermaals mensen uit zien glij-
den. 

Het verhaal van Ton en Loekie 
Nagtzaam is een extreem voor-
beeld van hoe naar het kan aflo-
pen, maar het heeft er inmiddels 
wel voor gezorgd dat er waar-
schuwingsborden zijn geplaatst 
rondom het 17 Septemberplein.

De ‘gevaarlijk gladde’ 
natuurstenen trottoirbanden in 
het centrum van Son en 
Breugel houden de 
gemoederen al lange tijd bezig. 
Nu blijkt dat er al tientallen 
fietsers zijn uitgegleden op de 
stenen in het dorpscentrum, 
wordt vanavond ook door de 
politiek gevraagd om de 
stenen te vervangen.

 e De natuurstenen trottoirs in Son hebben al voor veel glij- en valpartijen gezorgd. KEES MARTENS/DCI MEDIA


