
Buurt op bres voor 't Hageltje
OSS - De voormalige St.-Lidwinaschool in de Osse
Schadewijk heeft nostalgische waarde en moet
daarom worden behouden. Deze wens leggen
omwonenden neer in een buurtplan. Vleermuizen
zorgen er intussen voor dat 't Hageltje, zoals het
gebouw beter bekend staat, voorlopig niet mag
worden gesloopt.
Peter van Erp 12-09-18, 08:52

Door aanwezigheid vleermuizen gaat sloop van 't Hageltje voorlopig niet door. © BD

OSS - De voormalige St.-Lidwinaschool in de Osse Schadewijk
heeft nostalgische waarde en moet daarom worden behouden.
Deze wens leggen omwonenden neer in een buurtplan.
Vleermuizen zorgen er intussen voor dat 't Hageltje, zoals het
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gebouw beter bekend staat, voorlopig niet mag worden gesloopt.

In het gebied tussen de Hagelkruisstraat, Kapelaan Nausstraat en Doctor
Hoebenstraat staan behalve de oude basisschool ook de verlaten
praktijkschool van De Singel, een afgeschreven sporthal én de voormalige
schermzaal van Verwijlen.

Wat de bewoners betreft is behoud van de
grote bomen midden in het gebied geen
onderwerp van discussie

Max Westerveld

Al deze gebouwen zijn in het bezit van de gemeente en mogen wijken voor
woningbouw. De buurt kreeg vorig jaar van toenmalig wethouder Gé
Wagemakers een dikke vinger in de pap bij de planontwikkeling. In dit
geval was winstmaximalisatie niet het doel, maar een nieuwe invulling die
voor de omgeving meerwaarde heeft. Een werkgroep zette zich aan het
buurtplan. Dat plan is nu klaar.

Blijven

,,Wat de bewoners betreft is behoud van de grote bomen midden in het
gebied geen onderwerp van discussie. Die moeten gewoon blijven",
verklaart Max Westerveld, voorzitter van wijkraad Schadewijk. Het plan
van de omwonenden gaat verder uit van vijf blokken met 19
eengezinswoningen. Op de plek van de sporthal zou een
appartementenblok van twee of drie bouwlagen kunnen komen.

In de oude Sint-Lidwinaschool, oftewel 't Hageltje, zouden starters- en
zorgwoningen kunnen komen. Daarnaast hechten de omwonenden er aan
om in dit gebouw een 'buurthonk' te houden. Deze ruimte dient ook als
opslag voor de materialen die gebruikt worden voor het groenonderhoud
aan het 'tiny forest', dat de buurtbewoners samen met de Stadse Boeren



willen aanleggen. Een tiny forest is een mini-bos in de wijk, waarin met
name kinderen kennis kunnen maken met de natuur.

Rian Brands (links) en Vanessa Heij zijn de drijvende krachten achter de kledinguitgifte aan minima in 't

Hageltje. © Peter Van Erp

Op een getekende plattegrond is te zien dat de omwonenden vooral een
groene oase in het hart van het plangebied willen, met boomrijke uitlopers
naar de randen. Westerveld spreekt van een

groene corridor' die de omliggende wijkdelen met elkaar verbindt. De
omwonenden dromen onder meer van een wilgentunnel die leidt naar een
klimbos in het hart van het gebied. De wijkraad schaart zich volledig achter
het buurtplan.

Vleermuizen

De natuur heeft intussen al enigszins bezit genomen van't Hageltje en stelt
daarmee sloop van het gebouw in ieder geval voor een aantal maanden uit.
Uit onderzoek is gebleken dat vleermuizen in de oude school huizen.
Stichting Helpende Handen, dat in het gebouw haar kledinguitgiftepunt
heeft, kreeg deze zomer een telefoontje dat ze voorlopig van hun ruimte
gebruik kunnen blijven maken.
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Wij hebben nog geen alternatief gevonden
voor deze plek. Het gebouw moet dringend
opgeknapt worden, maar de ruimte en locatie
zijn voor ons perfect

Rian Brands

,,Een fijne verrassing voor ons", vertelt Rian Brands tijdens de
maandelijkse uitgiftedag. ,,Wij hebben nog geen alternatief gevonden voor
deze plek. Het gebouw moet dringend opgeknapt worden, maar de ruimte
en locatie zijn voor ons perfect."

Helpende Handen zamelt gebruikte kleding in en deelt deze elke maand uit
aan mensen die op of onder de armoedegrens leven. De lokale
hulporganisatie is nog steeds in gesprek met de gemeente over een andere
locatie.

Brands grijpt de gelegenheid om een oproep te doen. ,,Eigenlijk hopen we
dat er bedrijven in Oss zijn die ruimte over hebben en ons willen helpen.
Alle andere mensen kunnen ons steunen door op ons te stemmen bij de
Rabo Clubactie.
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