
 
               Postbus 9657 
               5602 LR Eindhoven 

Aan Gemeente Eindhoven  
Burgemeester en Wethouders 
en leden van de gemeenteraad 
Postbus 90150  
5600 RB Eindhoven 

Eindhoven: 26 maart 2021 
Betreft: Onvergunde bouwactiviteiten villa Kortonjo Aalsterweg 

Geachte dames en heren, 

Wij maken ons ernstig zorgen over de onvergunde bouwactiviteiten die 
momenteel plaats vinden in Villa Kortonjo aan de Aalsterweg te Eindhoven. 
Dit oude buitengoed van Notaris Fens werd onlangs verkocht aan de heer 
Dral. Omdat die als nieuwe eigenaar al snel alle herinneringen aan de Fens 
familie in de container wilde laten verdwijnen, waren onze verwachtingen 
over de motieven tot aankoop door de heer Dral al niet hoog gespannen.  

Nu blijkt dat hij inmiddels onherstelbare schade aan het historisch interieur 
heeft aangericht. Zonder vergunning in een Rijksmonument. Onze vraag is 
nu: 

Hoe kan het dat de nieuwe eigenaar zonder vergunning aan de slag is gegaan 
in een van de bekendste monumenten van Eindhoven? 

Waarom heeft het ambtelijk apparaat onze waarschuwingen in de wind 
geslagen? 

Wat denkt u te doen om de eigenaar weer op het rechte spoor te zetten en 
het monument in oude luister te herstellen? 

Wat bent u van plan om de Eindhovense monumenten beter tegen dit soort 
eigenaren te beschermen? 

 



Bent u het met ons eens dat er sprake is van een structureel tekort aan 
menskracht bij Monumenten en Handhaving? 

Wij melden u verder dat we de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
kennis hebben gesteld van onze bevindingen. 

Hoogachtend,  

namens de Henri van Abbe Stichting  

Heer W.S. Seuren, voorzitter, 

Mevrouw M.T. Hermanussen, 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 Zuid-oost Brabant.   


