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Verpaupering / Prijtkerkje

Geachte mevrouw Jansen,
De Henri van Abbe Stichting constateert met afgrijzen dat de bouwtechnische toestand
van het zogenaamde “Prijtkerkje”, Iepenlaan 47 in Eindhoven sinds vele maanden sterk
onder de maat is. Zowel onze stichting als raadsleden van de gemeente Eindhoven h
ebben over deze toestand meermalen gecorrespondeerd met het college van B&W.
Tot nu toe echter zonder resultaat.
Separaat van deze brief hebben wij nu opnieuw een bericht gezonden naar het college
van B&W Eindhoven over de huidige situatie en hebben daarin nogmaals verzocht om
tegen het doelbewust laten verpauperen van gebouwen in het algemeen en dit gebouw
in het bijzonder actief op te treden.
Het Prijtkerkje staat in het “Beschermd stadsgezicht” Philipsdorp, dat onlangs voor veel
geld is gerenoveerd. Het kerkje staat in een volkomen verwaarloosde toestand in deze
prachtig gerenoveerde buurt.
Deze brief richten wij direct tot u, als ambtenaar van de betreffende afdeling.
Wij doen hierbij een handhavingsverzoek op grond van de bouwtechnische en cultuurhistorische aspecten van het gebouw. Wij willen dan ook vragen om te bewerkstelligen
dat dit gebouw ten minste wind- en waterdicht wordt gemaakt, zodat verder verval kan
worden voorkomen.
In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,
namens de Henri van Abbe Stichting,
P.M.J. van den Baar, voorzitter
R.J.L. van de Leur, secretaris
Bijlage; brief d.d. 23.02.2017 aan college van B&W Eindhoven
I.a.a.: gemeenteraad van Eindhoven
De Henri van Abbe stichting 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.

