
Eind juni presenteerde Zon-
hove het plan voor de herin-
richting en de nieuwbouw van 
de voorziening voor gehandi-
capten midden in ons centrum. 
De omwonenden waren het er 
niet mee eens en kwamen met 
alternatieve plannen. Inmiddels 
heeft SZW onderkend dat de 
bezwaren uit de buurt terecht 

waren en heeft een nieuw plan 
gemaakt dat nu wel kan rekenen 
op een breed draagvlak.

Redacteur: Jürgen Feuerriegel

De bestuurder van SWZ, Jody 
Cath, was naar eigen zeggen 
behoorlijk geschrokken van de 
heftige reacties van de omwo-

nenden op het oorspronkelijke 
plan. Zij is serieus gaan kijken 
naar de bezwaren en wilde het 
vertrouwen van de buurt terug-
winnen. Na verschillende ses-
sies en open gesprekken met de 
omwonenden, de Emiliusschool 
en de gemeente is er een sterk 
gewijzigd plan ontwikkeld dat 
tegemoetkomt aan de belang-

rijkste bezwaren. Er komt geen 
bouwweg door het bos en de 
ontsluiting via de Nieuwstraat 
blijft gehandhaafd. Bovendien 
krijgt de school een veilige toe-
gang die gescheiden zal zijn van 
het bouwverkeer en het verkeer 
van Zonhove zelf.

Lees verder op pagina 9.

Rechtstreeks vanuit Denemarken is dinsdag 8 december een ruim ne-
gen meter hoge kerstboom gearriveerd. 

De gemeente Son en Breugel, Boomrooijbedrijf Kuijpers, Schepens 
Verhuur, Hans van de Laar Kerstbomen en DeMooiSonenBreugelKrant 
hebben er samen voor gezorgd dat in Son en Breugel dit jaar een mooie 
kerstboom is geplaatst. De boom is inmiddels versierd met kerstballen, 
de piek is erop gezet en de kerstlichtjes branden. Het kerstgevoel kan 
nu echt beginnen!
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U KIEST NIET VOOR EEN DEUK...
Maar weet dat u zelf kunt kiezen voor het schadeherstelbedrijf.

KIES VOOR KWALITEIT!
Gratis vervangend vervoer mogelijk • Personen en bedrijfswagens 

Wij werken voor alle verzekeringen • Korting op uw eigen risico 
Herstellen, richten, spuiten • Uitdeuken zonder spuiten

Autoschadeherstel
Ekkersrijt 1119, Son 
T: 0499 473307
www.autoschadevanboxtel.nl

Is uw computer een 
bron van ergernis?

ðð Jan Enderink
Son en Breugel

0499 – 74 00 00
Ook voor software, Wi-Fi en Back-up oplossingen

0499 – 74 00 00

Spaar voor het enige echte 
PLUS Boodschappenpakket.PLUS Boodschappenpakket.PLUS Boodschappenpakket.

GRATIS
boodschappenboodschappen

t.w.v.

Abrikozen skivlaai
van € 15,95 voor € 12,95

Kersenvlaai
van € 10,95 voor € 7,95

Worstenbroodjes 
5 voor € 5,50

Aanbieding is geldig
t/m 13 december

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 9.00 TOT 12.00 UUR

Krant niet ontvangen? 
Bel 0499 700231
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Inmiddels hebben alle belangheb-
benden positief gereageerd op het 
herziene plan: de klankbordgroep 
van de buurt, de school, de on-
dernemingsraad, de ouders en de 
gemeente. Formeel moet de ge-
meente nog wel een vergunning 
afgeven. SZW zal deze week door 
middel van een nieuwsbrief alle 
belanghebbenden informeren over 
de nieuwe plannen; zie ook de spe-
ciale website: www.nieuwbouw-
zonhove.nl.

De omwonenden
Wouter Damen, een van de makers 
van alternatieve plannen en beden-
kers van ideeën namens de omwo-
nenden, is heel gelukkig met de 
uitspraak van mevrouw Cath dat 
er geen ontsluitings- en bouwweg 
door het bos komt. De ontsluiting 
via de Nieuwstraat is voor zowel 
SWZ, de gemeente als het meren-
deel van de omwonenden de beste 
oplossing. Jos Hölscher, lid van de 
klankbordgroep, is zeer te spreken 
over de draai van de directie.

‘Toen de meer definitieve plannen 
kenbaar werden gemaakt, was er 
weer niet naar de bewoners van 
de Antoon van de Venstraat ge-
luisterd. Er werden prachtige al-
ternatieve plannen ingediend met 
oplossingen waar SWZ niet aan 
had gedacht. Toen SZW daarmee 
aan slag ging, leidde dit tot een 
goed gesprek en ik hoop dat het 
zo blijft en dat we er samen uit 
gaan komen’, staat te lezen in de 
nieuwsbrief.

De school
Edwin Grotentraast, adjunct-direc-
teur van de Emiliusschool, is tevre-
den met de keuze voor gescheiden 
ingangen waardoor de toegang 
voor zijn leerlingen en hun ouders 
veilig gescheiden zal worden van 
het bouwverkeer van Zonhove 
zelf. Hij heeft de gemeente er wel 
op gewezen dat er meer verkeers-
drukte zal komen op de Nieuw-
straat en dat dit goed geregeld 
dient te worden.

De bewoners en vrijwilligers
Antonie Piek woont al twintig jaar 
op de Buitenbrink en kent alle 
bouwplannen uit zijn hoofd. Hij 
heeft zelfs al een voorkeur voor een 
woning in het nieuwe Zonhove: 
een boswoning; die lijkt hem erg 
mooi. “Daar krijgen we één bad-

kamer tussen twee privéruimten/
slaapkamers in. Nu moeten we één 
badkamer met acht mensen de-
len”, aldus Antonie in de nieuws-
brief. Ook de vrijwilligers zijn erg te 
spreken over de nieuwe plannen. 
Cora van der Heijden, consulent 
vrijwilligers, is blij met het behoud 
van de beek op het terrein. “De 
beek krijgt een prominente plek, en 
niet voor niets: de stroom was er 
altijd al, nog voordat Zonhove het 
licht zag”, laat zij in de nieuwsbrief 
weten.

De aannemer
De herinrichting van het terrein en 
de nieuwbouw van de meeste ge-
bouwen zijn bij elkaar een bijzon-
der project dat jaren zal duren en 
waarbij de samenspraak met alle 
belanghebbenden tijdens het ge-
hele proces van groot belang zal 
zijn. Zonhove heeft gekozen voor 
Peter Peters als hoofdaannemer, 
een vrij jong familiebedrijf met on-
geveer honderd medewerkers en 
veel ervaring met bouwprojecten 
in de gezondheidszorg. Dit bedrijf 
heeft reeds eerder laten zien dat 
het gewend is om in samenwerking 
met diverse partijen projecten goed 
te laten verlopen.

Meer informatie
Degenen die een indruk willen 
krijgen van de nieuwe plannen en 
hoe de gebouwen en het terrein 
eruit te komen zien, kunnen te-
recht op de vlog van zorgdirecteur 
Yvonne den Exter van Zonhove 
via: www.nieuwbouwzonhove.nl/
vlogYvonne.
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De zwarte lijn geeft de ontsluitingsweg aan vanaf de Nieuwstraat. Foto: ©SWZ Zonhove

Tijdspad van verbouwing Zonhove. Foto: ©SWZ Zonhove
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 20.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Cosiscoop
Basket
Sfeervolle haard voor 
tuin of terras. (H: 31 cm)

Brabo
Hockeybal
Met glitter, emoji of swirl

Dopper
Insulated
Duurzame thermosfl es in
2 maten en vele kleuren.

Hafl inger Karl
Wollen pantoffels junior met 
buitenzool, diverse kleuren. 
Ook in senior verkrijgbaar.

5,99 29,50
Vanaf

34,99
Vanaf

Met glitter, emoji of swirl

2 maten en vele kleuren.

5,995,995, 29,5029,5029,
Vanaf

119,-

Ere opzichter Antonie Piek
Foto: ©SWZ Zonhove

Bestuur SWZ Zonhove luistert naar buurtbewoners


