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1. Doelstelling van de stichting
De Henri van Abbe Stichting is voortgekomen uit een protestactie van enkele (oud)leden in 1992 en
is formeel opgericht in 1993 en gevestigd te Eindhoven.
De Stichting zet zich, onder meer, in voor de bevordering, bescherming en instandhouding van
zaken van cultuurhistorisch belang, zaken van architectonische waarde, of zaken die om hun
schoonheid of hun beeldbepalende betekenis voor de toekomst bewaard dienen te worden, in het
bijzonder voor de monumentenzorg.
Ook wil de Stichting meedenken over de ontwikkeling van de stad met aandacht voor de ruimtelijke
kwaliteit.
Bovendien ondersteunt de stichting particulieren en organisaties bij het overwinnen van
bestuurlijke en juridische drempels. Dikwijls neemt de stichting zelf initiatief. De Henri van Abbe
Stichting manifesteert zich als een onafhankelijke stichting.
De stichting is actief binnen de Eindhovense gemeentegrenzen en in de gemeenten van de regio
Zuidoost-Brabant.
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2. Het bestuur
Het dagelijks bestuur werd gedurende het verslagjaar 2018 gevormd door:
P.M.J. van den Baar, voorzitter
drs. M.H.P. van Abbe, vice-voorzitter
G.R. Peppelenbos, secretaris
J.F.M. Hüsken, penningmeester
drs. E.S.A.M. Goudsmit, communicatie
J.A.J. Vogels, algemeen
Een groep van bijna 50 specialisten houdt zich actief bezig met onze toekomst van lokaal erfgoed.
In ons midden hebben wij:
•
cultuurhistorici
•
architecten
•
stedenbouwkundigen
•
kunsthistorici
•
juristen
•
communicatieadviseurs
•
bestuurswetenschappers
•
economen
•
erfgoedliefhebbers

De deelnemersvergadering bestond in 2018 verder uit de volgende personen:
drs. M.C.T. Bolder
E.H. Brakke
C.H. Brink
ing. H.G.F.E. van Buul
V.M.T. Delmee BSc
E. Dewitte, MSc arch.
ir. M.W. van Dijk (adv)
drs. T.G.J. v.d. Eijnden*
P.J.C. van der Grinten
J.H. Grote
drs. G.J.A. Heijmans
drs. M.T. Hermanussen
ir. C.H. Hinnen
S. L.J. van der Horst
mr. J.F.H. Hulshuizen

A.M.M. de Rooij-van Abbe
N.C. Sabau
J.A.J. van de Sande
J.H.M.E. van Schagen*
drs.ing. S.P.J.van Schooten
E.M. Sesink*
ir. F.W.T.P.N. Snep
J. Spoorenberg
mr. A.P.A.M. Spijkers (adv)
H.A.A.J. Staals
N.H. Stoevelaar
drs. P. Thoben
F.P.W.M. van der Vleuten
ir. H. van Voorene

drs. F. Hund
B. Hüsken
mr. dr. H.G.F.M.de Kok
J.A.M. Lamers
R.J.L. van de Leur
drs. R.C.B. van Luttervelt
drs. A.W.M. Meijer
A. Meulensteen
mr. M.N. Mignot*
ing. P.A. Mulder*
R. Nordt
mr. M.J.J. van Oorschot*
G.R. Peppelenbos
J.B.W.M. Peters
dr. A.H.J. van de Rijdt

* In de loop van 2018 beëindigd

Het bestuur kwam in het verslagjaar negen keer bijeen. Deze deelnemersvergaderingen vonden plaats in het
gebouw De Oase van de Broeders van Liefde op Eikenburg in Eindhoven.
Dit jaarverslag over 2018 werd in de plenaire vergadering van de Stichting, gehouden op 9 oktober 2019
vastgesteld.
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3. Structuur en werkwijze van de stichting en opzet van dit jaarverslag
Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de Stichting naar buiten.
De structuur en werkwijze van de stichting is opgebouwd vanuit de vijf doelstellingen van de stichting.
Binnen de thema’s functioneren werkgroepen, die elk uit deskundige en bevlogen leden zijn samengesteld.
De activiteiten in de groep worden gecoördineerd door een voorzitter.
Elke werkgroep heeft gedurende het jaar meerdere bijeenkomsten en activiteiten gehouden op diverse
locaties. Indien nodig of gewenst worden externe personen in dit overleg betrokken. Omdat elke werkgroep
onafhankelijk van de andere werkt, kan het aantal vergaderingen tussen die groepen dan ook sterk
verschillen. Mocht de expertise van een deelnemer uit een andere werkgroep gewenst zijn tijdens een
bijeenkomst, dan zal deze gevraagd worden om tijdens een of meer besprekingen aanwezig te zijn. De
secretaris van elke werkgroep maakt verslagen van deze vergaderingen en bijeenkomsten.
In de plenaire deelnemersvergadering, die globaal om de zes weken wordt gehouden, geven de voorzitters
van de werkgroepen of een van hun leden een overzicht van de activiteiten in de voorbije periode. Unanieme
standpuntbepaling, vragen die door de leden van de stichting gezamenlijk dienen te worden beantwoord en
ook problemen, waar de werkgroep mee worstelt, worden hier besproken. Deze vergaderingen worden
standaard gehouden in gebouw ”De Oase” op Eikenburg.
De Henri van Abbe Stichting heeft zijn activiteiten georganiseerd binnen een vijftal thema’s en een aantal
ondersteunende activiteiten. Binnen elk thema zijn meerdere werkgroepen actief. Hieronder ziet u een
schema van onze werkstructuur.
Thema Monumentale gebouwen en complexen, archeologie en cultureel en religieus erfgoed
Werkgroep Monumentale gebouwen en complexen
Werkgroep Archeologie en cultureel erfgoed
Werkgroep Religieus erfgoed
Thema Natuur en landschappen
Werkgroep Groen
Werkgroep Brainport Industries Campus
Thema Openbare ruimte en kunst
Werkgroep Ruimtelijke kwaliteit
Werkgroep Kunst in de openbare ruimte
Thema Stedenbouwkundige dragers
Werkgroep Strijp S en T
Projectgroep Evoluon
Thema Communicatie
Overleg met de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven
Deelname aan de klankbordgroep Genneper Parken
Deelname aan de klankbordgroep Brainport Park
Overleg met Trefpunt Groen
Overleg met de gemeente/provincie/Rijk
Overleg met de Nicolaas Clopper Stichting
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4 Themagroepen

Themagroep I
Monumentale gebouwen en complexen, archeologie en cultureel en
religieus erfgoed
Werkgroep monumentale gebouwen en complexen
Religieus
Steentjeskerk
Nog steeds niet duidelijk, moet er een nieuw bestemmingsplan komen? Gesproken met Kolen, de beoogde
eigenaar. Advies gegeven om zelf een nieuw bestemmingsplan op te stellen en te melden wat hij met het
gebouw wil gaan doen.
Glorieux
Bouwen van nieuw gebouw op terrein is afgekeurd. Verderop in het jaar begrepen, dat er gesprekken tussen
de gemeente en Glorieux zijn, waar alternatieve bouwplannen (voor de bouw van een werkmanswoning op
het terrein) zijn besproken
Mariënhage
Begrafenisonderneming Dela wil de biechtstoelen verwijderen. Dat is afgekeurd. Nu wil Dela de voorzijde
volledig (van onder tot boven, van links naar rechts) voorzien van glas, zodat een soort etalageruit ontstaat.
Voorgesteld om de spitsbogen open te breken en van glas te voorzien.
Overleg er projectleider van de Dela levert niets op, men wil onze voorstellen niet een bespreken. De zitting
bij de Raad van State zal uitsluitsel moeten geven. Zitting vindt plaatsop 1 oktober. Pleitnota is door 3
deelnemers van de Van Abbe Stichting voorbereid.
Tijdens de zitting bij de RvS werd een voorstel om tot een gezamenlijke oplossing te komen, geblokkeerd
door de Dela en haar advocaat. We laten de uitspraak
over aan de rechter.
Nog voordat de rechter een uitspraak doet, heeft Dela
ons verzocht om tijdens een gesprek, waarbij wethouder
Torunoglu aanwezig is, alsnog tot een vergelijk te
komen. Gesprek heeft op het stadhuis plaats gevonden.
Na ruggespraak is door de architect een tekening
gemaakt van wat Dela acceptabel zou vinden. Dat blijkt
zo ongeveer hetzelfde voorstel te zijn, dat wij in het
begin van het jaar hadden voorgesteld. Op voorwaarde
dat wij met de architect in overleg zouden gaan, is dit
geaccepteerd. Van het overleg met de architect is niets
terechtgekomen. Dela wil eerst een positief bericht
horen van de CRK.
Kerkje in Philipsdorp
Na de brand is er overleg met onze stichting geweest om te bezien, welke wensen wij ten aanzien van het
gebouw zouden hebben. In december een overleg gevoerd met de ontwikkelaar en zijn architect. Wij hebben
onze voorkeur voor een forse plaquette in de muur uitgesproken en hopen dat het mogelijk is om de
kuststofwand in een grijs/groen/blauwe kleur aan te brengen.
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Duits kerkje
Het nepkerkje uit de oorlog zal door de Clopperstichting aan de gemeente worden teruggegeven. In de
praktijk mag er niets met het terreintje of het gebouw worden gedaan. Bewoning is niet toegestaan. Er is nog
steeds sprake van vernielingen. De gemeente zal het gebouw “teruggeven aan de natuur”. Inmiddels heeft
de gemeente het dak blootgelegd, de dakpannen zijn verwijderd. De ruïne komt zo nog sneller in beeld.
Aalsterweg Eikenburg
De verbouwingen zijn afgerond. In het algemeen naar onze tevredenheid. De spanten in het gebouw uit de
jaren 30 zijn helaas verdwenen, omdat daar een nieuwe verdieping is gezet. Op 24 april een laatste overleg
gevoerd.
Vitruviusweg Vincentiuskerk
De pastorie van de kerk is volledig verwaarloosd. Er is nu een omgevingsvergunning aangevraagd om op die
plaats het gebouw te renoveren en deels nieuwbouw te plegen.
Wij zullen de acties van de Stichting Wederopbouw steunen.
Woningen, winkels en horeca
Vrijstraat 28
Bij eventuele verbouwingen zal er met respect worden omgegaan met de 17e-eeuwse kap. Dit is in een
overleg op 21 februari besproken.
Vrijstraat 21
Gebouw staat al jarenlang leeg. In overleg d.d. 21 februari is onze zorg mondeling uitgesproken.
Kleine Berg 49-51
Eigenaar heeft contact met ons gehad. Wij hebben hem een adviesrapportje gestuurd. De uitwerking zal
echter worden: er komt een onderdoorgang op de plaats van de ijswinkel. De bovenverdieping wordt
volledig gerenoveerd en krijgt weer het uiterlijk van de bestaande situatie.
Willemstraat 65
Staat al erg lang leeg. Pand verpaupert. Met de gemeente opgenomen. Men is met de eigenaar aan het
praten over een verbouwing.
Jan van Lieshoutstraat 26
Wijkcoördinator heeft contact gehad met de uitbater. Wij dringen aan op een aanschrijving, om de eigenaar
te dwingen actie te ondernemen en het pand door handhaving te redden.
In overleg met de eigenaar is gesproken over wat er moet gebeuren. Geadviseerd
om de Monumentenwacht in te schakelen. Die kan duidelijk maken, wat urgent is
en wat nodig is. Dit advies is opgevolgd.
Willemstraat 21-23
Ontwikkelaar heeft plannen gepresenteerd, maar de wijk (of een deel ervan) wil
persé geen opvallende en hoge bebouwing op het terrein achter de Willemstraat
en grenzend aan de Heilige Geeststraat.
Kleine Berg 45 Van de Schootpand
De sloopwerkzaamheden zijn stilgelegd, de gemeente heeft de eigenaar verplicht
de vloer weer terug te brengen.
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Kleine Berg 3
Pandje is verbouwd, de gevel is gewijzigd. De werkzaamheden zijn stilgelegd. Overleg gevoerd met de
eigenaar, die uitlegt wat zijn intenties zijn. Hij is opnieuw met de gemeente in overleg en moet opnieuw een
vergunning aanvragen.
Grote Berg 9 Marechausseekazerne
Deurstijlen zijn uit het pand verwijderd. Was dat nodig? Contact met de gemeente opgenomen, die de zaak
zal controleren. Op 20 maart en ook in november onder leiding van architect Van Helmond een uitgebreide
rondleiding gehad in de bouwdelen aan de Paradijslaan.
Stratumseind 23
Het gebouw van het Eindhovens Mannenkoor is zonder bouwvergunning aan de binnenzijde op een frivole
wijze beschilderd. Wij hebben met de gemeente overlegd om te weten, of alles met medeweten van de
gemeente heeft plaatsgevonden. Dat was niet het geval. De gemeente zal de werkzaamheden stilleggen. De
eigenaar moet een omgevingsvergunning aanvragen, waarna de gemeente zal bezien of de zaak alsnog
gelegaliseerd kan worden. Legalisatie heeft op advies van de CRK plaats gevonden, met als argument, dat de
blauwe en rose verf altijd weer kan worden verwijderd.
Tongelresestraat 353
Huis aan de radiaal wordt afgebroken en herbouwd. Wij zullen aandringen op het opnieuw onder de
aandacht brengen van de nota over de radialen. Wij willen de werkgroep ruimtelijke kwaliteit op volgende
fietstochtjes naar de radialen vergezellen en daar onze mening geven.
Tongelresestraat 498-500
Woonhuis dreigt langzaam te verpauperen. Wij hebben B&W hierover ingelicht en om actie gevraagd. De
beoogde ontwikkelaar is van het project afgehaald.
Boerderijen
Bokt 18
Wanneer zal er met eventuele restauratie begonnen worden?
Jeroen Boschlaan
Verkoopproject is door de gemeente opgestart. Wij hebben met een mogelijke ontwikkelaar (vd Pauwert)
gepraat. Er liggen nog geen plannen, de boerderij en het bijgebouw zouden worden gebruikt als werkwoonruimte..
Kronehoef
Vergunning voor sloop en herbouw is aangevraagd. Wij zullen met de ontwikkelaar praten. We kunnen geen
contact met de eigenaar krijgen. Beloofd wordt om contact op te nemen, maar er gebeurt niets.
Scholen
Er zijn 4 scholen die herbestemd gaan worden.
Tongelresestraat 148-150
Koenraadlaan 102
Barrierweg 180 / Alard du Hamelstraat 31
Kootwijkstraat 33
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Industrieel erfgoed
NatLab
Scheuren in het metselwerk bij de entree. Gemeld aan de gemeente. Antwoord luidt: de gemeente is geen
eigenaar meer, dus moet dit met de eigenaar (SintLucas) worden besproken.
VDMA (van der Meulen Ansems)
Overleg gevoerd met de gemeente en duidelijk gemaakt dat er voor ons prioriteit is om zowel de oude
fabriek als de verpleegstersflat te respecteren. Deze eisen zullen aan de ontwikkelaars worden meegegeven.
Later zijn deze afgezwakt naar: “zo mogelijk handhaven”.
Foolen/Reijs heeft met ons gesproken en op 16 maart naar het gebouw gekeken. op 16 mei heeft de
gemeente ons ter plaatse geïnformeerd.
TAC
Op 12-2 2018 door twee ambtenaren uitleg gegeven
over de plannen. Het zelfde verhaal stond een week
later in de krant.

NRE-terrein
Hier wordt nu op diverse plekken gebouwd.
Nieuwbouw vindt plaats door betrokkenen na overleg
met de gemeente (zoals gebruikelijk) en verbouwingen
en renovatie van bestaande panden wordt na
raadpleging van onze stichting uitgewerkt.

Evoluon
Het gebouw wordt door Philips verkocht. Onze stichting zal een projectgroep instellen, die zich hier mee zal
inlaten. Op 8 mei een rondleiding met uitleg van Stephan de Bever in het Evoluon gehad, gevolgd door een
discussie in het stadhuis. Overleg gevoerd met Libema en met Goevaers. De intentie van dit overleg was
uitsluitend gericht op informatie uitwisseling naar twee kanten toe.
Overleg met de gemeente
Er volgt een gesprek over de vernieuwingen die op komst zijn met betrekking tot de omgevingswetgeving.
Op 21 februari en 21 juni is uitgebreid overleg gevoerd over diverse probleemgevallen.
Afgesproken om ons te concentreren op het probleem van verpaupering.
De aangevraagde omgevingsvergunningen zullen twee weken voor de indiening bij de CRK aan ons worden
gestuurd. Wij hebben dan enige tijd om daarop onze kijk, ons bezwaar, ons alternatief via de gemeentelijke
ambtenaar aan de CRK kenbaar te maken. Na afloop van de pilot is besloten om vergunningsaanvragen, die
betrekking hebben op vernieuwing van vensters niet meer door te sturen, omdat onze standpunten daarvan
al duidelijk zijn. De gemeente stuurt ons enkel nog de aanvragen, waar van zij meent, dat wij daar
opmerkingen over zouden kunnen maken. Verder is afgesproken, dat wij altijd een ingediende aanvraag bij
de gemeente kunnen opvragen en daarover schriftelijk (mail) kunnen reageren.
Wij hebben contact met Winny Maas en bespreken zijn en onze problemen over het bouwen in de stad en
het rekening houden met het erfgoed.
Onze verbazing uitgesproken over de eventuele verkoop van het observatorium in het stadswandelpark. De
verkoop is intern tegengehouden.
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Verschillende keren gepraat met gemeente en gemeentelijke instanties RHCe en Archeologie, samen met en
AVKP, Stichting wederopbouw. Op 20 maart geïnterviewd door M. Duijghuisen met betrekking tot de vraag,
hoe er een afstemming met de erfgoedverenigingen in Eindhoven kan plaatsvinden.
De nota, die door de voorzitter van de landelijke Archeologische Vereniging, de stadsarcheoloog en de
Omgevingsdienst is opgesteld, wordt door ons onderschreven en zal aan B&W worden ingezonden. Tijdens
gesprekken met Wethouders zal deze nota ook aan de orde komen.
Voorgesteld wordt een soort “erfgoedplatform” in te stellen. Later in het jaar wordt dat voorstel gewijzigd in
een “erfgoedcafé”. Het voorstel zal in 2019 worden uitgewerkt en dan zal er ook een bijeenkomst
georganiseerd worden. Vooralsnog zal de gemeente dit organiseren.
Buiten Eindhoven
GGD gebouw Geldrop.
Brief gestuurd naar B&W Geldrop, die antwoordt, dat er nog geen beslissingen zijn genomen.

Werkgroep archeologie en cultureel erfgoed
Ook in 2018 heeft de werkgroep zich in nauwe samenwerking met de
gemeente Eindhoven ingezet voor de “erfgoedborden” die op allerlei locaties
in de stad worden en zijn geplaatst.
Deze borden zijn bij een aantal gebouwen op het NRE-terrein geplaatst. Bij de
ingang van het terrein is een groot bord met uitleg geplaatst. Ook bij villa De
Laak, het Koetshuis en de Oranjerie daarbij is nu interessante informatie over
deze gebouwen en hun bewoners te lezen. Op de muur van de oude Karel I
sigarenfabriek werd ook een erfgoedbordje onthuld.
Helaas was geen tijd en geld beschikbaar voor enkele borden op locaties waar
kastelen staan of stonden. Dat project is doorgeschoven naar 2019
Ook heeft de werkgroep in samenwerking met de vrijwilligersgroep
archeologie (AVKP) een lijvige nota geschreven over het erfgoedbeleid dat de
gemeente voorstaat. Daarbij is de belangrijkste vraag gesteld: Wil de
gemeente Eindhoven eigenlijk wel investeren in het Eindhovense erfgoed,
heeft zij daarvoor ook middelen zoals FTE’s en accommodaties beschikbaar?

Werkgroep religieus erfgoed
Het was voor de werkgroep een druk en bewogen jaar. Naast enkele wisselingen op de posities voorzitter en
secretaris waren er gesprekken met het bisdom en Eindhovense parochies en vervulde de werkgroep haar
functie als "waakhond" bij diverse kerken in onze stad. Een overzicht :
Paterskerk en St. Antoniuskerk
voor de Paterskerk was een projectgroep actief (met deelname van een lid van de werkgroep), voor de
St. Antoniuskerk was de werkgroep monumenten leidend.
St. Gerarduskerk, Gerardusplein
Na de constatering eind 2017 dat er werkzaamheden werden uitgevoerd zonder benodigde vergunningen en
deze door de gemeente werden stilgelegd, zijn de ontwikkelingen rondom de herbestemming op de voet
gevolgd. In de tweede helft van 2018 kon de verbouwing tot sportgelegenheid worden hervat. Als laatste is
een aantal extra ramen aangebracht. De sportgelegenheid kon op het einde van het jaar haar deuren
openen.
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H.Hartkerk, Ploegstraat
De eigenaar, parochie St. Joris, wil het gebouw vooralsnog in eigendom houden. Er werd gezocht naar een
geschikte huurder. De werkgroep kon zich hierin vinden. Ook gezien de garantie dat het gebouw hierdoor
niet zou worden aangetast. Ook werd een eerste vergunning aangevraagd en verleend om de kerk geschikt
te maken voor de herbestemming. In het najaar ontstond echter verzet bij de bewoners van de
Schrijversbuurt tegen de beoogde herbestemming.
Don Boscokerk, Mimosaplein
De kerk is eigendom van twee verschillende
personen. In het schip van de kerk is al
langere tijd een kinderdagverblijf gehuisvest,
voor het transept en priesterkoor staat ook
een herbestemming op het programma. Met
de betreffende projectmanager is gekeken
naar de plannen, appartementen in de kerk
en zorgstudios in de aangrenzende
(voormalige) dahliatuin. Het
bestemmingsplan kan nog een probleem
opleveren.
O.L.V van Fatimakerk, Servaasplein
De werkgroep is bezorgd over de voortschrijdende verloedering van deze kerk. Zowel de architect als de
projectmanger zijn regelmatig benaderd maar laten nauwelijks iets van zich horen. Ook de gemeente
verbaast zich over het uitblijven van enige actie om de herbestemming van deze kerk vorm te geven.
Clarissenklooster, Claralaan
Het bisdom 's Hertogenbosch was eigenaar van dit
complex en heeft het in het najaar verkocht. Als
herbestemming wordt gedacht aan een boetiekhotel
met als alternatief woningbouw. Overleg hierover met
de nieuwe eigenaar staat voor het komende jaar
gepland. Voor de herbestemming is een aanpassing van
het bestemmingsplan vereist. De werkgroepen Groen
en Ruimtelijke kwaliteit is gevraagd om ondersteuning.
Kapel, Petruspark
De kapel is onderdeel van Vitalis Residentie Petruspark.
De werkgroep monumenten probeert om deze kapel op
de monumentenlijst te laten plaatsen om het voortbestaan veilig te stellen. Ook de parochie Eindhoven
Noord wil deze kapel graag behouden.
Parochie Eindhoven Zuid - St. Jorisparochie
Een overleg met de parochie heeft dit jaar plaatsgevonden. Gesprekspunten waren onder andere de
herbestemming van kerken, hoe om te gaan met kerken met een monumentenstatus en een inventarisatie
van het vastgoed van de parochie.
Parochie Eindhoven Noord - parochie St. Petrus Stoel te Antiochië
Een overleg met de parochie heeft dit jaar plaatsgevonden. De gesprekspunten waren gelijk aan die in het
overleg met de parochie Eindhoven Zuid. Aan de orde kwamen met name de monumenten Vlokhoven (O.L.
Vrouw van Lourdes), Acht (St. Antonius Abt) en Vitruviusweg (Vincentius à Paulo), Koning Arthurlaan (St. Jan
Evangelist), en de Kloosterdreef (kapel).
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Bisdom 's Hertogenbosch
Met het bisdom is een gesprek geweest omtrent de richtlijnen en/of eisen die gesteld worden aan de
herbestemming van kerken. De aandacht ging met name uit naar kerken met een monumentenstatus en de
noodzaak om vergunningen aan te vragen voor het verwijderen van religieuze items uit deze panden. Ook de
soort herbestemming werd aan de orde gesteld.
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Themagroep II
Groen
De Werkgroep bestond in 2018 uit:
Paul Mulder, voorzitter, Peter van den Baar Simon van Schooten, Henk Hulshuizen,
Ed Brakke, Toon Meulensteen, Nico Stoevelaar, Jos Peters en Jan Vogels.
De vergaderingen werden regelmatig bijgewoond door Joop van Hout en Lieke Stoffelen van Trefpunt Groen
Eindhoven (TGE)
De werkgroep vergaderde met vaste agendapunten.
In 2018 zijn 8 vergaderingen gehouden.
Beleid
In de periode van de verkiezingen is deelgenomen aan verschillende debatten, o.a. het groendebat
georganiseerd door Trefpunt Groen;
Begroting van de gemeente is op het onderwerp Groen besproken.
Overleg met nieuwe wethouders.
De werkgroep krijgt in een vroegtijdig stadium via TGE de beschikking over nieuwe bestemmingsplannen,
zodat voordat de plannen in procedure komen al een mening kan worden gegeven.
Werkgroep was actief betrokken bij het tot stand komen van het groen beleidsplan wat dient als
uitgangspunt bij vaststelling bestemmingsplannen.
1 Genneper Parken
Leden van de werkgroep maken deel uit van de
Klankbordgroep Genneper Parken.
Zij zijn aldus betrokken geweest bij de ontwikkelingen
van de Genneper Hoeve, het IJssportcentrum, de
Watermolen, de Graanschuur en Zwembad de
Tongelreep.
Vanuit de werkgroep is zoveel als mogelijk was
ondersteuning gegeven aan de Genneper Hoeve bij de
uitvoering van de plannen om tot een verantwoorde
exploitatie te komen.
De werkgroep heeft zich ook diverse malen bezig gehouden met de Park&Ride op de velden van RPC. Daarbij
wordt vooral gekeken naar de in het verleden overeengekomen groencompensatie in de vorm van het
teruggeven aan de natuur van de grote parkeerplaats.
2 Natuurgebieden en overige gebieden met grootschalig groen
Gloeilampenpark.
Werkgroep heeft samen met TGE de ontwikkelingen
van dit park nauwlettend gevolgd. De werkgroep heeft
zich ingespannen om de bestemming Groen van dit
park te behouden.
Leden van de werkgroep hebben nauwlettend
toegezien of de regels met betrekking tot het kappen
van bomen werden nageleefd. Een enkele maal is
melding gemaakt van illegale bomenkap. Dit heeft soms
tot actie van de gemeente geleid.
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Verder is voortdurend gekeken naar de ontwikkelingen op het landgoed De Wielewaal, waar illegale kap
heeft plaatsgevonden. De geplande verkoop van het landgoed wordt nauwlettend gevolgd.
Werkgroep heeft deelgenomen aan de voorbereiding plan van aanpak groencompensatie verbreding riviertje
de Ekkersrijt.
Werkgroep heeft een bijdrage geleverd om tot een het voorstel te komen betreft groeninvulling Ekkersrijt
Achtse Barrier, dit in overleg met Rijkswaterstaat betreft verbreding van de A 58.
Werkgroep heeft deelgenomen aan het samenwerkingsverband Brainportpark en volgt nauwlettend de
afgesproken natuurcompensatie BIC 1
3 Bestemmingsplannen
Het plan Mariënhage.
Hierbij is samengewerkt met andere projectgroepen.
Eikenburg.
Leden van de werkgroep zijn steeds betrokken geweest bij de uitvoering van het project van Trudo.
Bestemmingsplannen, die in de ontwikkelingsfase voor advies worden voorgelegd, worden door de
werkgroep op het aspect groen samen met o.a. Trefpunt Groen Eindhoven bekeken.
Werkgroep heeft in overleg met gemeente en Trefpunt Groen de nieuwe bestemmingsplannen
buitengebieden besproken en haar goedkeuring gegeven.
4 Openbare ruimte
De werkgroep blijft alert op ontwikkelingen in de openbare ruimte.
5 Water
Dit onderwerp is niet of nauwelijks aan de orde geweest in 2017.
Overige onderwerpen.
De werkgroep heeft ook dit jaar haar vergaderingen gehouden in het kantoor van Trudo op het landgoed
Eikenburg.
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Themagroep III
Openbare ruimte en kunst
Werkgroep Ruimtelijke kwaliteit
Overleg/kennismaking
Ook in 2018 hebben vertegenwoordigers van de Werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit deelgenomen aan het
erfgoedoverleg van de gemeente met de erfgoedstichtingen.
Vanuit onze werkgroep is eveneens deelgenomen aan het reguliere overleg van de Henri van Abbe Stichting
met leden van het college van Burgemeester en Wethouders.
Vanuit onze werkgroep is deelgenomen aan de rondgang van de Henri van Abbe Stichting langs de politieke
fracties van de gemeenteraad.
Beleid
Cultuurhistorische Waardenkaart
Bij onze reacties op conceptbestemmingsplannen blijven we hameren op actualisatie van het beleidsplan
archeologie 2008-2012 en van de cultuurhistorische waardenkaart van 2008.
Diverse plannen hebben aangetoond dat herziening urgent is. De capaciteit bij de gemeente is echter gering
zodat vanuit de werkgroep ruimtelijke kwaliteit hulp geboden wordt. Deze hulp bestond in 2018 uit het
beschrijven en waarderen van een aantal historische radialen buiten de Ring. Daarbij wordt niet naar
individuele panden gekeken (dat wordt vanuit de werkgroep monumenten gedaan) maar naar
stedenbouwkundige structuren en gebieden. In de loop van 2018 zijn (delen van) de Tongelresestraat,
Heezerweg, Leenderweg, Aalsterweg en Hoogstraat verkend en beschreven.
Deze activiteit loopt het komende jaar door.
Projecten
In 2018 hebben vertegenwoordigers van de werkgroep
overleggen bijgewoond en of geadviseerd over een
groot aantal projecten die in het navolgende met
steekwoorden zijn aangeduid. De meeste van de hier
genoemde projecten lopen door in 2019.
Ontwikkeling Stationsplein en omgeving
Bilderdijklaan
Willemstraat
De Bakermat (Marconiplein)
Campinaterrein
Tivoli (Tivolikerk)
Nu aan afbraak van de kerktoren niet meer valt te
ontkomen heeft onze werkgroep zich sterk gemaakt
voor het opnemen van een landmark op die plaats.
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Deken van Somerenstraat
Mariënhage
In 2018 hebben wij formeel bezwaar gemaakt tegen het
bestemmingsplan Mariënhage. Eén van de belangrijkste
bezwaarpunten vormde het voornemen om de biechtstoelen aan de
zijde van de Kanaalstraat open te zagen en te voorzien van glazen
puien. Ons bezwaarschrift is in het najaar behandeld door de Raad
van State. Nog voor de besluitvorming van de Raad van State is de
opdrachtgever DELA aan onze belangrijkste wens tegemoetgekomen
en hebben wij ons bezwaarschrift ingetrokken.
Plannen voor de terreinen Vogelzang en Van de ven & Co.
Evoluon
Ook vanuit onze werkgroep is deelgenomen aan de werkgroep die de
ingediende plannen beoordeelt en van een advies voorziet.
Prijtkerkje
Wal/Stadhuisplein
Door onze werkgroep is samen met de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven bezorgd
gereageerd op de plannen voor het stadhuis en de nieuwe entree.
Binnenstad/Hoogbouw/Herinrichting winkelgebied centrum
Vertegenwoordigers van onze werkgroep hebben
deelgenomen aan bijeenkomsten met de supervisor
binnenstad Winy Maas. Namens de stichting zijn de
binnen onze werkgroep opgestelde notities
Binnenstad en Hoogbouw aan gemeente en
supervisor aangeboden.
Door onze werkgroep wordt verder deelgenomen aan
de door de gemeente ingestelde klankbordgroep
Boeiende Binnenstad waar met name gesproken is
over de nieuwe bestrating van het winkelgebied. Zo is
bijvoorbeeld de in de Demer aangelegde proefbestrating beoordeeld.
Eikenburg
De Nieuwe Eindhoven
Terrrein Van der Meulen Ansems
Omgevingsvisie
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Bestemmingsplannen/omgevingsvergunningen
In het kader van de aan de stichting geboden mogelijkheden voor commentaar in vooroverlegfase,
zienswijzen en bezwaren heeft de werkgroep zich beziggehouden met o.a. de volgende plannen.
XIV Gestel buiten de Ring 2005 (Schumannstraat)
-Meerland 2018
-Vredeoord
-2e uitwerking Woensel West 2013
-Limburglaan 32-36
-V De Bergen (Kleine Berg 49-51)
-Strijp-S
-Strijp-T
-I Cingelshoek-Augustianum (Plan Augustus)
-IV Limbeek Woenselse Watermolen (de Bunker)
-Bilderdijklaan 2
-Kleine Berg
-Tongelresestraat 434
-IX en X Strijp binnen de Ring 2007 (terrein Vogelzang en terrein Van de Ven & Co)
Zienswijzen zijn in nauw overleg met andere relevante werkgroepen binnen de stichting tot stand gekomen.
In geen van de gevallen is onze reactie uitgemond in een formeel bezwaar.
Samenstelling Werkgroep
Piet Beekman heeft zich na vele jaren uit de werkgroep teruggetrokken. Ruud Peppelenbos heeft zich, nadat
hij als secretaris tot het dagelijks bestuur van de Henri van Abbestichting is toegetreden eveneens uit de
werkgroep teruggetrokken.
Edith van Dijk is in het najaar van 2018 tot de werkgroep toegetreden.
De werkgroep bestond eind 2018 uit Hein van Buul, Edith van Dijk, Marcel van Dijk,
Fred Hund (secretaris), Ruud Nordt, Jan van de Sande (voorzitter), Fons Spijkers (adviseur)
en Hans van Voorene.

Werkgroep Kunst in de openbare ruimte
Vanaf begin 2018 bestaat de werkgroep uit de volgende personen: Ria Hermanussen (nieuw lid), Greetje
Heijmans (nieuw lid), Peter Thoben (lid) en Harm Brink (lid/voorzitter van de werkgroep).
De werkgroep kwam in 2018 vier keer bijeen voor gezamenlijk overleg. In november is de voltallige
werkgroep gestart met een eerste werkbezoek aan het Stadswandelpark. Het uitvoeren van werkbezoeken
aan specifieke stadsdelen en gebieden zal worden voorgezet. Dit staat los van de specifieke onderzoeken ter
plaatse, gekoppeld aan individuele projecten en objecten, zoals die ook in dit jaarverslag worden genoemd.
De volgende projecten/objecten zijn in 2018 in behandeling genomen en of geweest, met opgave van
uitgevoerde acties:
-De werkgroep is in haar nieuwe samenstelling gestart met het inventariseren van alle nog openstaande, zo
mogelijk onduidelijk afgeronde projecten en/of kwesties. Projecten met een overloop uit 2017 zijn duidelijk
in kaart gebracht. Alle onaffe zaken zijn, waar nodig met toevoegingen, afgerond. De werkgroep is vanuit een
helder perspectief haar werkzaamheden in 2018 begonnen.
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-Kunst in het Labrehuis (overloop 2017), definitieve vaststelling inventarisatie herplaatsbare kunst. Intern
werd een voorstel geproduceerd dat tot tweemaal toe door de werkgroep werd onderzocht en beoordeeld.
Aan de interne lijst werden door de werkgroep nog twee elementen toegevoegd. De uitwerking van de
herplaatsing in de nieuwbouw wordt t.z.t. beoordeeld. Overloop 2019.
-Kunst in en om het Van der Puttlyceum (overloop
2017). De werkgroep rond in 2018 de inhoudelijke
advisering over behoud en/of conservering van
individuele objecten/kunstwerken af. Naar het
oordeel van de werkgroep heeft de nieuwe
eigenaar van de kunst, projectontwikkelaar CRA,
verantwoorde en sympathieke wijze de
herbestemming van de kunstwerken uitgevoerd en
afgerond.

op

-De Rode Loper (overloop 2017), na het uitblijven van toegezegde acties van de gemeente is de werkgroep
proactief gestart met een onderzoek naar de consequenties die er voor dit kunstwerk alsook voor andere
kunstwerken in deze omgeving kunnen ontstaan bij de geplande renovatie van het Stadhuis, overloop 2019.
-Kunst van Peter Struycken in Eindhoven. Na de oplevering van de renovatie van de stadhuistoren heeft de
werkgroep het reliëf van Struycken op de liftwanden van de toren uitgebreid onderzocht. Hierover is een
uitvoerige publicatie verschenen die de eenduidige conclusie onderbouwt: het kunstwerk van Struycken is
vernietigd. Dit rapport van de werkgroep is aan kunstenaar Peter Struycken aangeboden, die het gestelde
volledig onderschreef. Het rapport werd uiteraard ook aan B & W en de gemeenteraad aangeboden. De
gemeente is daarop in overleg getreden met de werkgroep. Daarbij is overeengekomen dat de gemeente
voor volledig herstel van het kunstwerk zorg zal dragen. De werkgroep volgt de uitvoering hiervan en zal tot
aan de oplevering met een eindbeoordeling over het herstel van het kunstwerk komen. Overloop 2019.
-22 Mozaïek medaillons op de spoorwand aan de PSV-laan van kunstenaar Piet Dirkx. Van de 22 medaillons
bleken er 2 te zijn verdwenen. Op de betreffende plaats was een reclamewandschildering van PSV-UMBRO
aangebracht. De werkgroep onderzocht de gang van zaken. In eerste instantie vanuit het oogmerk van
behoud van het volledige kunstwerk. De vraag werd gesteld: hoe is het mogelijk dat zomaar een deel van een
kunstwerk kan verdwijnen waar vervolgens een commerciële graffiti voor in de plaatst is gekomen? De
werkgroep kwam daarbij tot de onthutsende conclusie
dat PSV - dus niet de gemeente die de eigenaar van het
kunstwerk is - een akkoord voor de verwijdering van
deze twee medaillons zou hebben gekregen van
iemand die weliswaar de naam Piet Dirkx had, maar
zeker niet de maker, c.q. de geestelijk eigendom
hebbende kunstenaar was. De echte maker/kunstenaar
Piet Dirkx wist van niets. Er zouden, zo vertelde de
echte Piet Dirkx later, wel zo’n 80 tot 100 mensen met
dezelfde naam in hetzelfde dorp waar hij vandaan komt
rondlopen. Omroep Brabant TV maakte over dit
merkwaardige voorval een nieuwsitem.
-Vervolg 22 medaillons. De vernietiging van 2 van de 22 medaillons bleek een onomkeerbaar feit. Kunstenaar
Piet Dirkx is in kennis gebracht en is zich daarmee ook bewust van zijn positie. PSV bood excuses aan. Uit het
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onderzoek van de werkgroep bleek verder dat er zelfs al plannen en concrete afspraken waren (o.a. met het
bedrijf dat wandschildering had gemaakt) over de verwijdering van alle nog resterende medaillons en het
aanbrengen van een mega grootte commerciële graffiti op deze wand. De werkgroep zag hierin een
aanleiding om verder te onderzoeken hoe in Eindhoven op dit moment beleid en beheer betreffende kunst
in de openbare ruimte structureel is georganiseerd. De werkgroep is een aantal gesprekken en interviews
met personen en instanties aangegaan, waarover in 2019 zal worden gerapporteerd.
Overloop 2019.
-Wijkcentrum ’t Slot in Hannevoet benaderde de HvAS, in casu de werkgroep ‘Kunst in de openbare ruimte’
met de vraag: hoe komen wij op een nette manier van een kunstwerk af dat bij ons voor de deur staat? Het
wijkcentrum bracht verschillende argumenten naar voren die in een weerwoord van de werkgroep geen
relevantie bleken te hebben. De werkgroep voorzag wel, indien gewenst, in een verplaatsing van het beeld
naar een andere plek op het terrein bij het gebouw. De uitwisseling van informatie bracht een herwaardering
voor het kunstwerk bij het wijkcentrum teweeg. De voorgenomen verwijdering en/of vernietiging, werd
ingetrokken. De medewerkers van het wijkcentrum zijn wellicht met iets andere ogen naar het beeld gaan
kijken. De situatie met het beeld voor de deur blijft zoals het is.
-Per begin 2019 gaat de ‘Werkgroep Kunst en Design’ terug naar de benaming die het werkterrein en
specialisme volledig dekt: Werkgroep kunst in de openbare ruimte.
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Themagroep IV
Stedenbouwkundige dragers
Werkgroep Strijp-S en -T
De projectgroep is vanaf het begin van de ontwikkelingen op dit oude industiegebied van Philips op Strijp S
en Strijp T direct betrokken bij de verdere ontwikkelingen die momenteel gaande zijn en die nog komen.
Door periodiek contact met Park Strijp Beheer zorgen we ervoor dat we bij alle ontwikkelingen in een vroeg
stadium kunnen overleggen.
Dat vroegtijdig overleg voeren we ook met Woningcorporatie Sint Trudo, een zeer belangrijke organisatie,
die bij de transitie van de monumentale panden het voortouw heeft genomen. Te denken valt aan de
Driehoek, de Hoge Rug, het Veemgebouw e.d . Via het overleg zijn wij in staat adviezen te geven.
Onderwerpen waarover is gesproken , tijdens de vergadering of met derden:
-We willen zeker weten of het Chinees Paviljoen
gebouwd gaat worden en zo ja wanneer. De
bouwplaats voor het Chinees Paviljoen blijft
gereserveerd.
-Een werkgroep bestaande uit ProRail, NS en
Gemeente is in overleg over de Spoorzone. Er zouden
twee tunnels moeten worden aangelegd om het aan
overzijde liggend park gemakkelijk te kunnen bereiken.
Intensief lobbywerk vanuit de Henri van Abbestichting
is ook hierin zeer welkom.
-Wat zijn de plannen voor de verkeersont-/cq.afwikkeling. Zijn er überhaupt plannen? Gemeentelijke
afdeling verkeer uitnodigen en de knelpunten Verkeer op papier bespreken. De contactpersoon van Strijp
Beheer is uitgenodigd om mee te denken over de verbinding tussen de PSV-laan en de verbinding met de
stad en Strijp S.
-Bij alle plannen die worden ingediend nadrukkelijk aandacht blijven vragen voor de plinten van de
gebouwen. De eerste en de tweede bouwlagen.
-Strijp R is momenteel erg geïsoleerd. Bijkomend probleem hier is dat Strijp R zich geïsoleerd heeft van
Drents Dorp.
-De zorgen om het Gloeilampplantsoen.
-Moet de lijst met historische objecten worden
geactualiseerd. De objecten voor Strijp S zijn
bekend, maar hoe staat het met Strijp T?
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-Voor gebouw “Haasje-Over”is het concept gewijzigd. De uitleg hierover door Sint Trudo was bevredigend.
Daarom zijn de bezwaren ingetrokken en is er groen licht voor de nieuwe zienswijze.
-Een lid van de werkgroep heeft deelgenomen aan de brainstormsessie over het GlasLab.
Leden van de werkgroep waren: J.v.d.Sande, H.van Buul, J.Peters (secretaris) R.v.d.Leur, R.Nordt,
R.Peppelenbos, M.v.Abbe, P.v.d.Baar (voorzitter), C.Hinnen.
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Themagroep V
Overleg en communicatie
Gedurende het verslagjaar hebben groepen van verschillende samenstelling gesprekken gevoerd met
externe organisaties en instanties
-Zowel formeel als informeel voeren wij regelmatig overleg met de Stichting Bescherming Wederopbouw
Erfgoed Eindhoven (SBWEE). Uiteraard worden in dergelijke gevallen onze belangen op elkaar afgestemd.
Meerdere keren betuigde onze stichting adhesie voor brieven, die de SBWEE aan derden had verzonden.
Uiteraard bleek in dergelijke gevallen een gezamenlijk belang.
-Met de Klankbordgroep Genneper Parken wordt regelmatig overleg gepleegd en de vergaderingen van deze
groep worden bijgewoond.
-Ook met Trefpunt Groen vindt regelmatig overleg plaats. Onze stichting is ook deelnemer aan deze
organisatie. Twee medewerkers van de stichting Trefpunt Groen bezoeken onze vergaderingen met grote
regelmaat.
-Met diverse gemeentelijke afdelingen vindt regelmatig overleg plaats. Daarbij worden onze standpunten
uitgewisseld.
In een breed erfgoedoverleg praten wij met ambtenaren van diverse disciplines om onze zorgen te uiten, om
informatie te krijgen over de beleidsstandpunten van de gemeente, om regelmatig gesignaleerde problemen
te bespreken en zo mogelijk op te lossen.
Onze stichting wil graag minimaal een keer per jaar overleg hebben met zowel de wethouders als met de
diverse gemeentefracties. In het verslagjaar zijn bijna alle fracties bezocht en hebben we met meerdere
wethouders gesproken.
-De jaarlijkse open monumentendag (in september) wordt door het Architectuurcentrum Eindhoven (ACE)
georganiseerd. Onze stichting is elk jaar actief tijdens de vergaderingen, waar de activiteiten worden bedacht
en tijdens de open monumentendag in september. Samen met meer organisaties zijn deelnemers van onze
stichting zijn op die dag in touw, om de dag goed te laten verlopen.
-De Nicolaas Clopperstichting in Eindhoven zet zich in om Eindhovense Rijksmonumenten, gemeentelijke
monumenten en beeldbepalende panden die in eigendom van de gemeente zijn, via hun bemiddeling te
laten hergebruiken, herbestemmen of in stand te houden.
Uiteraard hebben onze beide stichtingen een gemeenschappelijke belang. Hierover spreken wij een of twee
keer per jaar.
-De Henri van Abbestichting is in 2018 weer regelmatig in het nieuws geweest vanwege haar enerverende
taak als bewaker van het cultureel erfgoed. Zowel op positieve wijze als in opiniërende vorm werden de
meningen en standpunten van de Stichting en haar diverse deelnemers in het Eindhovens Dagblad geplaats,
werden meningen gehoord op Omroep 040 en een groot artikel geplaatst vanwege het jubileum van de
Stichting in het glossy magazine Frits.
Daarnaast waren er meerdere plezierige momenten waarbij het glas werd geheven.
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Zilveren Tulp Eindhovense Persclub
Op 17 augustus 2018 werd in hotel
Pullman Cocagne de Zilveren Tulp van de
Eindhovense Persclub uitgereikt aan de
Henri van Abbe Stichting, vanwege het
feit dat de Stichting al 25 jaar in het
nieuws komt. Tevens ontving Peter
Kentie, directeur van Eindhoven 365, de
Zilveren Tulp.

Presentatie jubileumboek
Op 14 september werd het jubileumboek van de Henri
van Abbe Stichting gepresenteerd en aan Henk Staals
aangeboden in het Piet Hein Eek Restaurant. Jan van
Schagen was de auteur en samensteller van een lijvige
geschiedenis over 25 jaar Van Abbe Stichting.
Op 27 november werd het boek aangeboden aan het
college van B & W en de raadsleden van de gemeente
Eindhoven.
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5. Henri van Abbepenning en de Henri van Abbelezing
De Henri van Abbe Stichting organiseert het ene jaar een lezing en het andere jaar reikt zij de penning uit: In
2017 vond een lezing plaats, de penning is in 2018 uitgereikt.
Henri Van Abbepenning
In 2018 is de tweejaarlijkse Henri van Abbe Penning toegekend aan de vernieuwers van het Station
Eindhoven. ProRail, NS en de Gemeente Eindhoven hebben het karakteristieke wederopbouwpand van
architect Koen van der Gaast met veel respect nieuw leven ingeblazen. Zij hebben de Prijs ten volle verdiend!
De overhandiging vond plaats op vrijdag 30 november
om 13.00 uur in De Restauratie, Stationsplein 23-01
Eindhoven.
Regiodirecteur Wendy de
Wild van ProRail nam de
penning en bijbehorende
oorkonde in ontvangst
samen met Peter Slangen
van NS en wethouder Yasin
Torunoglu van de gemeente
Eindhoven.

Henri Van Abbelezing
Besloten is om minimaal eens per twee jaar een ”Henri
van Abbelezing” te organiseren.
De lezing in het jaar 2017 werd gegeven door Adriaan
Geuze, stadsarchitect van Eindhoven. De Van
Abbelezingen zijn zoals altijd openbaar en werd dit keer
gehouden in de kapel van landgoed Glorieux. Directeur
Smolders van het landgoed stelde de zaal voor niet
beschikbaar.
De lezing die in 2019 wordt gehouden, zal als
onderwerp hebben: De toekomstige groene stad
Eindhoven.
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Bijlage I
De website
Onder de naam www.vanabbestichting.nl is de website van de Stichting sinds enkele jaren
operationeel. De informatie die op de website wordt aangeboden en voortdurend wordt
geactualiseerd door B. Hüsken, is deels vrij toegankelijk voor geïnteresseerden en deels via een
wachtwoord voor de bestuursleden. Op de openbare site is elke activiteit van onze stichting te
volgen. De ledensite bevat informatie over onder andere de statuten, de KvK-informatie,
adressen van de leden, een foto-archief, de agenda en de notulen van de vergaderingen en de
uitgegane correspondentie.
In 2015 is een begin gemaakt met de vernieuwing van de website en is verder nagedacht over
de manier waarop onze stichting zich met social media (zoals facebook en twitter) breder kan
profileren naar de Eindhovense bevolking. In 2017 is de vernieuwde website operationeel, wat
heeft geleid tot een aanmerkelijke stijging van het aantal views.
De website is in het verslagjaar 83.094 keer bezocht. Dat is een stijging van 64% ten opzichte
van 2016. Ten opzichte van 2014 een stijging van zo’n 250%!
Het aantal bezoeken van 2014 tot 2017 kan als volgt per maand gespecificeerd worden:

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
-----------------------totaal
toe-/afname

2014
2015
2.641
2.914
2.284
2.508
2.620
2.973
2.702
2.930
2.538
3.286
2.357
3.204
2.716
3.436
2.627
4.028
2.770
4.107
2.789
3.931
3.124
3.810
3.070
4.432
------------------------

2016
2017
2018
4.213
6.671
6.620
4.443
6.430
5.866
4.233
7.387
5.756
4.031
6.676
5.577
4.093
6.096
5.452
4.038
6.727
5.374
3.970
9.218
5.528
4.085
8.878
13.202
3.818
6.101
11.355
3.978
6.163
8.290
4.220
6.127
8.182
5.450
6.620
6.361
------------------------ -----------------------

32.238
+ 19 %

50.572
+ 22%

41.559
+ 29%

83.094
+ 64%

87.563
+ 5%
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Bijlage II
Financieel jaarverslag 2018

Resultatenrekening
Ontvangsten
Donaties
Schenkingen
Bijdragen
Rente

Nadelig
resultaat

2018

2017

3.025,00
9.545,50
3.700,00
2.34

725,00
5.213,75
3.717,00
20,83

1.972.76
18.245,60

Uitgaven

2018

2017

Projectgroepen
Website
Bankkosten
Postbus
Lustrum Lezing en Van
Abbepenning
Secretariaat
Vergaderkosten
Excursiekosten
Kosten algemeen,
jubileumboek en PR
Uren vergaderen
Voorbereiden
vergaderingen
Contributievergoeding
Uren overleg projecten
Kosten materialen
Reiskosten

147,30
59,95
128,13
241,40

106,56
49,95
182,66
223,85

744,99
55,00
2.081,00
0,00

755,58
19,90
2.026,55
195,00

5.242,33
4.482,50

112,49
1.328,00

172,00
400,00
2.010,00
480,00
849,00

2.008,00
300,00
894,00
400,00
283,75

0,00
18.245,60

790,29
9.676,58

1-1-2019

1-1-2018

7.095,40
30,00

9.068,16
32,88

795,00

498,00

1.210,00

642,50

0,00

1.573,00

0,00

100,00

9.130,40

11.914,54

Voordelig resultaat
9.676,58

Balans
Activa
ING
Spaarrekening
Te ontvangen
rente
Te ontvangen
bijdrage
Te ontvangen
donatie

1-1-2019

1-1-2018

Passiva

698,88
8.429,18

942,86
10.120,91

2,34

8,27

0,00

200,00

0,00

642,50

Eigen vermogen
Te betalen bankkosten
Te betalen
vergaderkosten
Te betalen factuur o.a.
lezing
Te betalen
websitekosten
Vooruitontvangen
bijdrage

9.130,40

11.914,54
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