
 

 

Postbus 9657 
5602 LR Eindhoven 

 

 
Aan   Stichting Draaipunt 
 T.a.v. de heer T.Scheerder, secretaris 
 

Eindhoven, 1 oktober 2020 
 

Onderwerp : Bestemmingsplan I Philipsdorp 2013 ( Langdonkenstraat) 
 

Geachte heer Scheerder, 
 
Dank voor de uitgebreide uiteenzetting in uw mailbericht van 24 september 2020  
inzake uw visie en standpunt over dit onderwerp. 
Onze brief aan uw stichting van 9 augustus 2020 geeft naar onze mening duidelijk aan 
hoe de Henri van Abbe Stichting tegen dit plan aankijkt. 
Een zienswijze, gericht aan de gemeente, biedt de mogelijkheid om nog wijzigingen 
ten aanzien van een ingediend plan te bewerkstellen. Ook al vonden wij het plan 
indertijd al “aanvaardbaar”, dat wil nog niet zeggen dat het naar onze mening niet 
beter kon.Het is daarbij zaak om zo scherp mogelijk te formuleren waarom wij 
wijzigingen  achten. Dat is in onze zienswijze gebeurd. 
In een gesprek met ambtenaren van de gemeente zijn enkele wijzigingen in het plan 
aan ons medegedeeld, onder andere de aanpassingen aan het dek boven de 
parkeerplaats.Ook is de redden van de hogere goothoogte aan de achterzijde van de 
woningen aan ons verklaard.Daarop hebben wij besloten om geen verdure procedure 
meer te gaan voeren. In dat licht moet u onze hiervoor al genoemde brief van 9 
augustus 2020 zien. 
De Henri van Abbe Stichting is een onafhankelijke stichting. Per situatie wegen wij 
telkens af of en zo ja hoe wij reageren.Daarbij kunnen diverse belangen een rol 
spelen. 
In het geval van de Draaiboomstraat hebben wij besloten om ons niet te verzetten 
tegen het genomen raadsbesluit. 
Uw mailbericht nemen wij derhalve voor kennisgeving aan. 

Hoogachtend , 
 
 
W.S.Seuren, voorzitter 
 
G.R. Peppelenbos, secretaris 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Zuidoost-Brabant. 


