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Geachte heer van Gestel, 
 
Op 12 februari van dit jaar hebben wij aan de heer E. Doeve een reactie met bijlage  
gestuurd op de plannen betreffende de herbestemming van Mariënhage, Paterskerk  
en Augustinianum. 
In de reactie van 24 februari 2017 is ons aangegeven dat onze opmerkingen met de  
betrokken architecten zullen worden doorgenomen.  
Onze Stichting zal (via de projectleider Karel Franken) op de hoogte worden gehouden  
van de (ontwerp) afwegingen en ontwikkelingen in de verdere planvorming. 
 
Geruime tijd mochten wij echter niets meer vernemen om vervolgens recentelijk op  
korte termijn te worden genodigd om een informeel informatiemoment bij te wonen. 
Gegeven de korte termijn zijn wij niet in staat een passende delegatie te laten deelnemen 
aan de bijeenkomst van 18 april a.s. en moeten daarom noodgedwongen afzien van 
deelname. 
De Henri van Abbe Stichting acht het van wezenlijk belang dat zij op een daadwerkelijke 
wijze wordt betrokken bij de plannen en bestemmingswijzigingen. 
Zij wil dan ook over alle informatie kunnen beschikken als mede een toelichting verkrijgen 
betreffende de (ver)bouwplannen.  
Vanzelfsprekend willen wij voldoende tijd om e.e.a. naar behoren te kunnen bestuderen. 
In afstemming met u willen wij graag tot een nieuwe afspraak komen, wij hopen spoedig  
van u te vernemen. 
 
Hoogachtend, namens de Henri van Abbe Stichting, 
 
P.M.J. van den Baar, voorzitter 
 
R.J.L. van de Leur, secretaris 
 
copie aan: Maurice Delil (gemeente Eindhoven) 
 
 
De Henri van Abbestichting heeft ten doel: de bevordering, bescherming en Instandhouding van die zaken, die naar 
het oordeel van het stichtingsbestuur In het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun  
schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de monumentenzorg. 
De Stichting is actief binnen de gemeentegrenzen van Eindhoven en in de gemeenten van de regio Zuid-oost Brabant. 


