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Eindhoven, 18 januari 2018
Onderwerp:

Steentjeskerk / v/h Kerkgebouw H. Antonius van Padua /
v/h museum Kempenland

Geachte leden van de Gemeenteraad,
De Henri van Abbe Stichting maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de
“Steentjeskerk” aan de St. Antoniusstraat 5-7 in Eindhoven. Wij maken ons ook
grote zorgen over het democratisch gehalte van de besluitvorming rond de mogelijke
definitieve verkoop van dit Rijksmonument (2001).
In 2012 kregen wij toevallig te horen dat het pand (waarin van 1984 – 2012 Museum
Kempenland gevestigd was) verkocht was aan de Eindhovense natuursteenhandelaar
de heer H. Kolen.
Bij navraag bleek indertijd dat hij er een showroom in wilde vestigen en kunstexposities
wilde organiseren. Gebruik waarin wij ons zouden kunnen vinden.
De koop ging echter niet door omdat de koper hele andere plannen heeft met het gebouw.
Plannen, die op basis van het huidige bestemmingsplan niet mogelijk zijn.
Hij zei het gemeentebestuur (lees: afdeling Vastgoed) dat de koop pas door kon gaan als
de bestemming van het gebouw aanmerkelijk verruimd zou worden. In afwachting van die
verruiming werd een gebruiksovereenkomst met hem gesloten. Kennelijk met de bedoeling
om de heer H. Kolen ter wille te zijn en op termijn de bestemming te verruimen.
Ondertussen zijn er in het gebouw, dat daar momenteel totaal niet geschikt voor is, enkele
grootschalige “party’s” georganiseerd.
Wij lezen nu in het Eindhovens Dagblad dat de koop bijna rond zou zijn.
O, ja ? Mogen wij dan ook nog even meepraten ?
En u dan: de Gemeenteraad, als vertegenwoordigers van de Eindhovense bevolking ?
U vooral, geachte gemeenteraad zou van deze zaak een belangrijk punt moeten maken.

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.

De Henri van Abbe Stichting heeft begrepen dat B&W niet van plan zijn het traject van de
normale bestemmingsplanwijziging te volgen. De beslissing gaat via een “projectbesluit”
dat zonder u genomen kan worden. Het lijkt ons dat u zich in zo’n belangrijke zaak niet
buitenspel wil laten zetten en dat u net als wij mee willen praten over een beslissing die
wel eens het einde van een belangrijk stuk erfgoed zou kunnen zijn.
De Henri van Abbe Stichting maakt zich ook zorgen om de gemakkelijke opstelling van de
Gemeente bij de grootschalige verbouwing van de Paterskerk door de DELA. Wij trachten
daar de westgevel aan de Kanaalstraat min of meer in tact te houden.
Wij gaan door tot de Raad van State.
Ook in het geval van de Paterskerk(Augustijnenkerk), Rijksmonument(2001), is de opstelling
van de Gemeente niet “ferm” te noemen.
De Henri van Abbe Stichting is temeer op haar hoede omdat we zojuist hebben gezien dat
uit de Gerarduskerk (Gemeentelijk Monument, 1970) het priesterkoor en heiligenbeelden
verwijderd zijn. Verbouwd zonder vergunning.
De Gemeente reageert in een dergelijk geval met: we staan helaas voor een voldongen feit.
Zo ver mag het in het geval Steentjeskerk niet komen.
Wij willen de Rijksdienst waarschuwen en maken ten sterkste bezwaar tegen verandering
van de bestemming zonder inspraak van Gemeenteraad, belanghebbenden, omwonenden.
Die burgers weten gewoon van niets !
De Henri van Abbe Stichting is zich ervan bewust dat het een hectische tijd is, zo vlak voor
de verkiezingen, maar we mogen dit onderwerp niet negeren.
Via de publiciteit willen wij de Eindhovenaren waarschuwen dat ons weer een stukje erfgoed
afgenomen wordt.
Wij verwachten dat u de mogelijkheden tot vragen stellen, op 23 januari Vragenhalfuurtje,
op 6 februari Rondvraag, op 20 februari Vragenhalfuurtje, te baat neemt om duidelijkheid
te eisen.
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

Contactpersonen werkgroep monumentale gebouwen en complexen:
- Heer M.H.P. van Abbe 040-2542513
- Heer J.F.M. Hüsken
040-2423720
- Heer R.J.L. van de Leur 040-2550783

I.a.a.: -

College van Burgemeester en Wethouders Eindhoven
mevrouw M.A. Schreurs, wethouder design, cultuur, duurzaamheid
heer W. Seuren, wethouder ruimtelijke ordening, financiën
heer Y. Torunoglu, wethouder wonen, wijken, burgerparticipatie
heer M. Theeuwen, Eindhovens Dagblad
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