
 
 
 
 
Motie ‘Bescherming waardevolle gebouwen Eindhoven’     M1 
 
De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 16 februari 2020 
opdracht te geven tot een studie om te bepalen welke historisch en/of architectonisch belangrijke 
panden in Eindhoven, en welke bedreigd worden in één of ander mate, aangewezen kunnen worden 
tot cultuurhistorisch waardevol of verheven worden tot gemeentelijk monument.  
 
Op vraag van het CDA hebben beide erfgoedverenigingen - de Henri van Abbestichting & Stichting 
Wederopbouw Eindhoven,  een lijst van panden opgesteld die (dringend) bescherming nodig hebben. 
Ondanks de grote stappen die in het voorliggend raadsvoorstel erfgoeddoelen 2021-2022 beoogd 
worden, hebben de erfgoedverenigingen zorgen over het behoud van specifiek Eindhovens erfgoed 
dat nog niet beschermd is. Het is daarom goed om te bekijken of deze panden snel beschermd kunnen 
worden, en de zorgen van de erfgoedverenigingen  tegemoet te komen.  
 
De raadsleden hebben geconstateerd dat: 

• Het voor iedere stad belangrijk is dat inwoners en bezoekers een goed besef hebben van de 
geschiedenis van hun stad en dat deze geschiedenis onder andere af te lezen is van de aanwezige 
historische panden.  

• Eindhoven daarom zuinig moet zijn op haar historisch of architectonisch waardevolle panden, 
ook als ze nog niet beschermd zijn. 

• Er verschillende  historisch of architectonisch waardevolle  panden bedreigd worden door verval 
of bouwplannen.  

• De erfgoedvereniging de ogen en oren zijn van gemeentelijk apparaat als van de raad met 
betrekking tot het beschermen van ons gezamenlijk erfgoed. 

• Er in verschillende gevallen reeds studies door of namens de gemeente zijn uitgevoerd en welke 
de behoudens waardigheid van de betreffende panden onderstrepen.  

• Het aanwijzen van panden als cultuurhistorisch pand of monumentaal een goede basis vormt 
voor bescherming van het gebouwd cultureel erfgoed van onze stad.  

 
De raadsleden vinden dat: 

• Duidelijk gebleken is dat de vele Eindhovenaren zich betrokken voelen bij het cultureel erfgoed. 

• Het belangrijk is dat de geschiedenis van Eindhoven zichtbaar blijft in de historische panden die 
Eindhoven nog kent; 

• De zorgen van de boven genoemde erfgoedverenigingen met betrekking tot het erfgoed serieus 
genomen moeten worden.  

• Het daarom belangrijk is om alles te doen wat in het vermogen van de gemeente Eindhoven ligt 
om te bewerkstelligen dat de opgesomde lijst karakteristiek panden in bijlage 1 behouden blijft 
voor de toekomstige generaties 

• Het beschermen van historisch en architectonische waardevolle panden goed in te passen is in 
de doelstellingen van het beleidsplan dat voor ons ligt. 
 

De raadsleden stellen voor dat het college van burgemeester en wethouders: 
1. Opdracht te geven tot een studie naar de behoudens waardigheid van de panden die in de 

bijlage zijn opgesomd. Hierbij de erfgoedverenigingen te betrekken indien nodig.  
2. De raad te informeren in Q3 2021 welke panden beschermd gaan worden met aanwijzing tot 

cultuurhistorisch waardevol of als gemeentelijk monument.  
 



Eindhoven, 23 februari 2021 
 
De leden van de raad. 
 
Niels Groot (CDA), voorsteller 
Henk Jager (CU), voorsteller 
Marjolein Senden (PvdA), voorsteller  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deze motie is aangenomen in de vergadering van 23 februari 2021. 
                         verworpen 
 
 
J. Verbruggen, griffier 
 
 
 
  



Bijlage 1 
 

Omschrijving Adres Beschermd? 

Voormalige Gereformeerde 'Oosterkerk' 
Fazantlaan 17 / Lakerstraat 
1a Nee 

Vooroorlogs schoolgebouw De Rungraaf 
(Aloysiusstichting) voor bijzonder onderwijs 

Koenraadlaan 102 
Nee 

R.K. Jongensschool voor Lager Onderwijs 'Sint-
Franciscus' Kootwijkstraat 33 Nee 

Woningen met hoekerkers en -torens 
Lodewijk Napoleonplein 
17/18/19 / Amalia van 
Anhaltstraat 31/31a Nee 

Herenhuizen Mauritsstraat 10-14 Nee 

Herenhuizen (vormt ensemble met Mauritsstraat 10-14  Julianastraat 19-21 Nee 

Villa 'Huize de Haard' met karakteristieke glas-in-
loodpui 

Poirterslaan 26 
Nee 

Hoekhuis met karakteristieke hoekoplossing Ruusbroeclaan 21 Nee 

Poortgebouw van de Sint-Joris begraafplaats Sint-Jorislaan 37 Nee 

Herenhuis met karakteristieke segmentboogvormige 
erker 

Stratumsedijk 19 
Nee 

Herenhuis met zeer fraaie eclectische Gelderse gevel Stratumsedijk 21 Nee 

Gedenksteen met afstand naar Lieshout (13.215 
meters) (uit 1869) 

Tongelresestraat 
(ongenummerd, bij 
nummer 1) Nee 

Philipsfabriek SX, oudste pand op Strijp S met fraaie 
stalen vakwerkspanten en gewelfde vloer 

Torenallee 3 
Nee 

Voormalige luciferfabriek, later garage Van der 
Meulen-Ansems 

Vestdijk (ongenummerd, 
achter de nummers 25-
37w) cultuurhistorisch pand 

Pakhuis en oude sigarenfabriek Blomhoff Vestdijk 141 Nee 

17e-eeuws achterhuis, compleet met 17e-eeuwse kap Vrijstraat 21 
cultuurhistorisch pand 

(achterzijde ) 

De voormalige PLAZA bioscoop  Leenderweg 65 Nee 

Klooster Maria ter Engelen Koenraadlaan 102a Nee 

Voormalig consultatiebureau 
Jan van Schoonvorststraat 
22 Nee 

Zusterflat Vestdijk 25 cultuurhistorisch pand 

St. Janskerk Koning Arthurlaan Nee 

Thomaskerk Thomaslaan Nee 

Witte dorp buiten de ring (ensemble) Omgeving Rielseweg  Nee 

Woningen Kruisstraat 97 - 161 Nee 

Kantoorpand en andere panden op voormalig van Gent 
en Loosterrein 

Fuutlaan 
Nee 

“Paddenstoel” fellenoord Fellenoord   Nee 

Winkelpand (voorheen Van Piere) 
Rechtestraat 62-Kerkstraat 
4-8b cultuurhistorisch pand 

Woonhuis Kruisstraat 102 Nee 

Trafogebouw  Kanaaldijk-Noord Nee 

Trafo gebouw  Hofdijkstraat Nee 

 Stroomhuis Fellenoord 1 Nee 

 


