Verslag samenspraak met de buurt – De Vlinder, Vitruviusweg 41 in
Eindhoven
Datum: 16 september 2021
Tijdstip: 19:30 tot 21:00 uur
Locatie: online

Er hebben 7 personen uit de buurt van Vitruviusweg 41 in Eindhoven deelgenomen. Namens
de ontwikkelende partij waren 3 personen aanwezig voor de presentatie, de beantwoording
van vragen en verslaglegging. Vanuit de gemeente namen 2 personen deel als toehoorder.
Welkom
Nikol van de Goor (Pittiger in planologie, publiekjurist ruimtelijke ordening en planologie),
ingehuurd door Collectief Duurzaam Wonen voor het ruimtelijke ordeningstraject en de
omgevingsvergunning, heet de deelnemers van harte welkom en stelt de partijen voor die bij
de ontwikkeling van De Vlinder betrokken zijn. Vervolgens geeft ze een instructie hoe om te
gaan met teams en welke spelregels er gelden.
Tijdens de bijeenkomst geeft Arjan Onstenk (VFO Architects I Urban design) een presentatie
over het bouwplan. Hij gaat met name in op wat er sinds de vorige samenspraakbijeenkomst
is veranderd dan wel verder uitgewerkt. Vervolgens vertelt Nikol over de sloop en bomen in
het plan en de nog te nemen vervolgstappen en planning. Tijdens de presentaties is het
mogelijk om vragen te stellen. Dit gaat via de ‘handjesfunctie’ van teams of het stellen van
een vraag in de chat.
Presentatie door architect
In de bij dit verslag horende presentatie zijn de beelden zoals die op dit moment voor het
project zijn uitgewerkt zichtbaar. De tekst hieronder betreft de toelichting van de architect
bij deze beelden.
- De eerder gepresenteerde ideeën zijn uitgewerkt tot dit daadwerkelijke plan;
- Het bouwplan is nu uitgewerkt voor de vergunningsaanvraag en we zijn nu bezig met de
verkooptekeningen en de werkvoorbereiding;
- De groeninvulling zoals eerder is bedacht is in de uitwerking overeind gebleven.
- Er komen zoveel mogelijk zonnepanelen op de nieuwe gebouwen;
- De plattegronden zijn uitgewerkt;
- De wintertuin + het mozaïek zijn gebleven en uitgewerkt;
- De bergingen buiten en het trafohuis zijn weg, nu is het hier beter met groen ingepast.
De bergingen zijn verplaatst naar de kelder;
- In de kelder is ook ruimte voor het parkeren van auto’s en het laden ervan. Daarnaast is
veel aandacht besteed aan het stallen van fietsen hier, o.a. omdat het beleid van de
gemeente is gericht op het stimuleren van fietsgebruik.
- Aan de zijde van de kerk/ opleidingscentrum zijn buiten 5 parkeerplaatsen gelegen. Er is
goed nagedacht over de aansluiting van het straatwerk hier op de huidige situatie. De
inrit van de parkeergarage is vanaf deze zijde bereikbaar. Het fietspad blijft bestaan.
- De steenkeuze is gemaakt, gebaseerd op dat het gebouw opgaat in de omgeving;
- Op de gevel zijn op ritmische wijze betonnen blokjes met een gat erin toegevoegd. Dit
zijn nestkastjes.
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De moderne bouwstijl met knipoog naar ambachtelijkheid is typisch van de
wederopbouwperiode (stijl van de school). We proberen dit uitgangspunt ook toe te
passen voor de nieuwe bebouwing.

Vragen van de deelnemers
1. Kijk je vanuit het bestaande appartementencomplex het nieuwe appartementencomplex
binnen? Hoe ver liggen deze van elkaar? Is er een afscheiding tussen?
Er liggen geen grote bomen tussen de twee appartementencomplexen. Het gaat hier om
lager opgaande bomen, zoals een krent. Op de derde verdieping kijk je op de kruin. De
afstand is bijna 20 meter, wat redelijk normaal is in een wijk. Je kunt op deze afstand wel
zwaaien naar elkaar/ je ziet elkaar.
2. Krijgt de school balkons?
Ja, het gaat om loggia’s van ongeveer 240x200 meter en om balkons op de kopse kanten.
3. Hoe zit het met de warmte-isolatie bij al het glas in de gevel van de appartementen in de
school?
Hier wordt nieuw glas (triple) geplaatst. Verder komt er op het glas een zonwerende
folie. Verder vindt koeling plaats via de warmte-koude installatie.
4. Hoeveel appartementen komen er in de school?
8 stuks. 4 op de begane grond en 4 op de verdieping.
5. Is het wel haalbaar om dit te maken? Het is een hoge ambitie, kan die waargemaakt
worden met de huidige bouwprijzen?
We hebben inderdaad een hoge ambitie, maar we wisten waar we aan begonnen. We
maken wat we presenteren. Als collectief duurzaam wonen doen we onze naam graag
eer aan.
6. Wanneer is de verkoop afgerond?
Over een paar maanden zijn we klaar met het voorbereiden van de verkoop. Einde van
het jaar gaan we in de verkoop. Mensen kopen dan een appartementsrecht met een
aannemingsovereenkomst.
7. Wat zijn de verkoopprijzen?
Die weten we nog niet. We zijn nu met de makelaar(s) aan het selecteren, als de
documentatie verder is worden door de makelaar de prijzen vastgesteld. 30 woningen
worden in de categorie middelduur gerealiseerd. De verkoopprijzen van die woningen
moeten tussen de € 210.000 en € 360.000 liggen.
8. Hoe zit het verkoopproces in elkaar?
Wij stellen een vraagprijs vast en voor die prijs wordt de woning verkocht. Of dit
vervolgens via een loting gaat of dat er andere criteria worden gehanteerd weten we nog
niet.
Toelichting op sloop
- In de presentatie is aangegeven hoe e.e.a. rondom het slopen ook is verteld.
- Het sloopbedrijf dat door de gemeente Eindhoven wordt ingeschakeld sloopt circulair.
Dat betekent dat recycling uitgangspunt is. De materialen de bij de sloop vrijkomen
worden elders hergebruikt.
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Toelichting op bomen
V.w.b. de bomen is het navolgende toegelicht:
- Twee waardevolle bomen worden gekapt en nabij de oude plaats teruggeplaatst. Het
gaat om bomen van vergelijkbare grootte. Een Eik wordt in de bomenrij geplaatst waar
hij oorspronkelijk had moeten staan. Een Gleditia, aan de voorzijde van het project,
wordt meer van de bebouwing af geplaatst of er komt een nieuwe voor in de plaats.
- Verder wordt kleiner groen aan de westzijde gekapt. Hiervoor komen andere bomen en
onder-beplanting in de borders van het project in de plaats.
Slot
Om 20:30u is de bijeenkomst afgesloten. Alle deelnemers zijn bedankt voor hun komst.
Aangegeven is dat het verslag van de bijeenkomst op www.devlindereindhoven.nl wordt
geplaatst en dat mensen indien gewenst kunnen aangeven als er onjuistheden in staan,
zodat we die kunnen wijzigen. Verder is aangegeven dat altijd met Collectief Duurzaam
Wonen B.V. contact opgenomen kan worden via contact@collectiefduurzaamwonen.nl.
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