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Onderwerp: Verpaupering / Prijtkerkje 
 
 
 
Geacht College, 
 
De Henri van Abbe Stichting heeft u in een eerder stadium verzocht, om over het  
zogenaamd Prijtkerkje, aan de Iepenlaan 47 in contact te treden met de eigenaar  
van dat gebouw, om daarmee een verder verval te verhinderen.  
Wij ontvingen uw antwoord, waaruit blijkt, dat u ons meedeelt niet in staat te zijn  
om daartegen op te treden. 
 
Dit verzoek om op te treden tegen de verpaupering van het “Prijtkerkje” doen wij  
hierbij opnieuw.  
Wij zijn van mening dat de situatie zoals die bestaat, leidt tot gevaarlijke situaties.  
Het dak is op veel plaatsen beschadigd / verdwenen. Wij hebben gesignaleerd,  
dat een eenvoudig hekwerk om de kerk niet voldoende is om nieuwsgierige jeugd  
buiten te houden. 
Voorts hebben wij van meerdere bewoners uit het (gerenoveerde) Philipsdorp  
klachten ontvangen over de deplorabele toestand van het kerkgebouw en het 
(brand)gevaar dat hierdoor ontstaat. De armoedige toestand van het geheel  
staat in schril contrast met de prachtige architectuur van het gerenoveerde 
Philipsdorp, hetgeen mede dankzij de inzet en vasthoudendheid van haar  
bewoners is bereikt. En uiteraard ook dankzij de inzet van Woonbedrijf.  
Bezoekers van dit volledig gerenoveerde beschermde stadsgezicht stellen  
vragen en maken opmerkingen over het ernstig verpauperde kerkje, die door  
de omwonenden niet te beantwoorden dan wel te pareren zijn. 
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schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de monumentenzorg. 
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De Henri van Abbe Stichting hoopt dat de Eindhovense gemeenschap van haar  
gemeente betrokkenheid en inzet mag verwachten om het Philipsdorp, inclusief  
het “Prijtkerkje” (cultuurhistorie van de stad !), voor eenieder (inclusief expats !)  
toonbaar te maken. 
Wij verzoeken u daarom nogmaals om alle mogelijke actie te ondernemen om  
de bouwkundige toestand van dit gebouw te verbeteren en het oorspronkelijke  
aanzicht te herstellen. 
 
Aangaande de argumentatie uwerzijds, dat niet kan worden opgetreden tegen dit  
soort verpaupering, heeft de Henri van Abbe Stichting gezocht naar voorbeelden  
van gemeentelijke overheden, die dit probleem actief hebben aangepakt.  
Daarbij speelt ook het door u vastgestelde Collegeproduct Erfgoed een grote rol. 
Op 16 april van 2013 is het collegeproduct Erfgoed vastgesteld (13R5326). 
Hierin worden de activiteiten en de daarbij horende middelen beschreven die nodig  
zijn om het totale Eindhovense erfgoed te bewaren.  
Het herkenbaar maken en houden van de historische ontwikkeling van de stad is  
daarbij het uitgangspunt. De deregulering betreffende gemeentelijke monumenten  
speelt daarbij een grote rol. 
 
Onze stichting heeft in een eerder verzonden brief (30.07.2013) geconcludeerd, dat  
de overheid de verantwoordelijkheid voor o.a. gebouwen overlaat aan de eigenaren  
en aan de initiatiefnemers.  
De sturende rol van de overheid verdwijnt. (“De klant is koning”).  
Het college wil slechts optreden bij “excessen”, dat houdt dan per definitie in dat er  
achteraf wordt opgetreden en dat de aangerichte schade vaak onherstelbaar zal zijn. 
 
Hoewel de regeling in het hiervoor genoemde besluit hoofdzakelijk panden met een 
monumentale status behandelt, worden argumenten benoemd, die voor alle situaties  
en panden in Eindhoven gelden: 
- Betrokkenheid bij en trots op de stad versterken  
- Aantrekkelijkheid van en belangstelling voor de stad vergroten 
 
De Henri van Abbe Stichting vraagt door middel van deze brief nogmaals uw aandacht  
voor de regelmatig in het nieuws zijnde verpauperde panden in Eindhoven.  
Wij zijn van mening dat de overheid hier actief dient in te grijpen. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
 

- Iepenlaan 47, het zogenaamde “Prijtkerkje” 
- Bokt 18 (inmiddels van een nood-dak voorzien) 
- NRE gebouw 10 de Peelcentrale, (inmiddels van een nood-dak voorzien) 

 
Wij zullen de ambtenaar mevrouw Carol Jansen van de afdeling Kwaliteit, Ondersteuning, 
Toezicht en Handhaving van de sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving en belast  
met handhaving, een separate brief sturen met daarin een handhavingsverzoek op  
basis van bouwtechnische aspecten en cultuurhistorische argumenten. 
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Omdat verpaupering van panden een landelijk issue is, hebben wij hieronder enkele  
artikelen verzameld, waarin beschreven wordt dat overheden wel degelijk over de 
mogelijkheden (kunnen) beschikken om actief op te treden. Daarvoor moet echter wel 
voldoende bereidheid binnen die overheid bestaan. 
-  PDF: Van leeg naar leefbaar - integrale aanpak leegstand, opgesteld door de 

gemeente sudwest fryslan. 
-  PDF: De regels en de initiatiefnemer - Kennis- en projectenbank herbestemming, 
  (op: www.kennisbankherbestemming.nu › Kennisdossiers) 
-  PDF: Def. Eindrapport verpauperde panden 19dec07 (www.doarpswurk.frl/wp- 
  content/uploads/2015/03/rapport-verpauperde-panden.pdf) 
- Van het raadslid dhr. R. Reker (LPF), over het kraken van het voormalig 

patronaatsgebouw De Ark. (http://eindhoven.notudoc.nl). Daarin geeft B&W van 
Eindhoven aan, bewust niet voor een zogenaamde leegstandverordening te  
hebben gekozen. 

 
In afwachting van uw reactie, hoogachtend, 
 
namens de Henri van Abbe Stichting, 
 
P.M.J. van den Baar, voorzitter 
 
R.J.L. van de Leur, secretaris 
 
 

I.a.a.: - Mevr. C. Jansen, sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving  
  afdeling Kwaliteit en Ondersteuning, Toezicht en Handhaving  
- gemeenteraad van Eindhoven  
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