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Onderwerp:

Woontoren Beukenlaan / Strijp-S / Spoorzone

Geachte heer de Koning,
De Henri van Abbe Stichting wil U door middel van deze brief haar zorgen kenbaar maken
betreffende uw plannen voor de bouw van een stoere woontoren (NICO) op Strijp-S.
Sinds 2005 transformeert Strijp-S zichtbaar tot een nieuw dynamisch hart van Brainport
Eindhoven. Het gebied kenmerkt zich door haar inspirerende Philips verleden.
Tal van innovaties zijn hier ontwikkeld en zichtbaar gemaakt. Vandaag de dag een inspiratiebron
voor vele nieuwe bewoners, gebruikers en bezoekers.
Tegelijkertijd een vruchtbare voedingsbodem voor tal van nieuwe innovaties.
Park Strijp Beheer kent als gebiedsontwikkelaar een centrale rol. Diverse krachtige partijen
werken samen, waaronder ook de woningbouwcorporaties Woonbedrijf en Trudo.
In het recente verleden werd in goed overleg met alle betrokken partijen, waaronder ook onze
stichting i.c. de werkgroep Strijp S/T/R, tot kwalitatief goede plannen gekomen.
Het gepubliceerde ontwerp van de woontoren aan de Beukenlaan past naar onze mening niet
in de plannen om hoogwaardige kwaliteit op Strijp-S te (blijven) realiseren.
Naar nu is gebleken wordt thans enig overleg met de Henri van Abbe Stichting betreffende
de bouwplannen van de woontoren (NICO) aan de Beukenlaan afgehouden.
Omdat het voorgenomen bouwplan niet past in het vigerende bestemmingsplan v.w.b. hoogte
en geluid, geeft de Henri van Abbe Stichting u reeds nu te kennen dat zij niet zal gaan instemmen
met dit bouwplan.
Altijd tot nader overleg bereid en in afwachting van een reactie uwerzijds,
Hoogachtend,
namens het Bestuur van de Henri van Abbe Stichting,
P.M.J. van den Baar, voorzitter
R.J.L. van de Leur, secretaris

i.a.a.: wethouder W. Seuren, programmamanager J. Roijmans, heer F. Gremmen (VolkerWessels)

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.

