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Betreft: naamswijziging school

Geachte heer Peppelenbos,

Naar aanleiding van uw ma¡l d.d. 24 september jl., waarvoor ik u hartelijk dank, bericht ik u als
volgt.

lk begreep via de directeur van de school, de heer Timo van den Heuvel, dat hij over de
naamswijziging al eerder contact met u heeft gehad. Binnen de school, het team en SALTO
begrijpen we goed dat een naamsverandering voor- en tegenstanders oplevert. Daarbij is er
begrip voor de argumenten zoals u aandraagt in uw brief. Ook wij vinden dat helden niet
vergeten, maar juist geëerd moeten worden. Dat is de reden waarom er binnen de school ook
in de toekomst aandacht besteed zal worden aan Louis Buelens. Dit doet de school door over
hem te vertellen tijdens lessen binnen thema's, maar ook door regelmatig aandacht te
besteden aan het monument in het Amandelpark. Onlangs is dit nog gedaan tijdens World
Clean Up Day waarbij leerlingen van De Groene Vlinder de wijk hebben opgeruimd. Het
monument heeft daarbij speciale aandacht gekregen. Hierover heeft de school via
verschillende kanalen gecommuniceerd. Daarmee laten we zien nog steeds verbinding te
hebben en te houden met Louis Buelens.

Binnen Eindhoven zijn ook stemmen opgegaan om het Amandelpark te vernoemen naar Louis
Buelens. Dit is een idee dat wij zeker ondersteunen. We denken dat het eren van een held
voor de stad mooi tot zijn recht komt in bijvoorbeeld een park-, straat- of pleinnaamgeving.

De wethouder onderwijs heeft recent contact met het bestuur van SALTO gehad over de
naamswijziging, dit naar aanleiding van raadsvragen. De antwoorden hierop zullen u wellicht
bekend zijn. Het doorvoeren van een naamswijziging is voorbehouden aan een bestuur. Wij
begrijpen uw standpunten, besteden ons inziens daaraan aandacht, maar om voor ons
moverende redenen is hiervoor gekozen zoals dit ook eerder het geval was bij de
naamswijziging van SALTO-school Drents dorp naar SALTO-school Strijp dorp.

lk vertrouw erop u voldoende te hebben geTnformeerd.

Met vri ke groet, I

Voo
drs. A.L. Bus
college van bestuur
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