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Eindhoven, 25 maart 2017 

Betreft: herbestemming Mariënhage, Paterskerk en Augustinianum 
 
  
Geachte heer Dubbelaar,  
 
Uw bericht is bij mij, Hans van Voorene, beland omdat ik de interne coördinatie van dit 
project op me heb genomen. Uiteraard willen wij het Cuypersgenootschap informeren 
over de procedures betreffende Mariënhage. 
Voorop gesteld, de Henri van Abbe Stichting is bijzonder verheugd met het plan tot 
herbestemming van het complex. Wij proberen dan ook om in goed overleg met alle 
betrokken partijen de cultuurhistorische waarden van gebied, gebouwen en inrichting 
optimaal tot hun recht te laten komen.  
Tijdrovende procedures zullen wij, mits noodzakelijk, niet schuwen maar in eerste  
instantie proberen wij die te vermijden. 
Momenteel is de vooroverlegfase voor de bestemmingsplanwijziging afgerond. Daarop  
heeft de Henri van Abbe Stichting geen zienswijzen ingediend. Wel hebben wij een 
voorschot genomen op de procedure voor de omgevingsvergunning, omdat er een 
aantal punten zijn waarover wij opmerkingen en/of zorgen hebben. 
Wij vermoeden dat de b.p.-wijziging binnenkort ter visie komt, waarop dan zienswijzen 
kunnen worden ingediend.  
De omgevingsvergunning voor het eerste deel van het complex is aangevraagd. 
Die stukken worden pas openbaar als de vergunning wordt verleend. Dan pas kan er 
eventueel bezwaar worden gemaakt. Voor die tijd verwachten wij met betrokken partijen  
in gesprek te zijn. 
 
met vriendelijke groeten, 
 
namens de Henri van Abbe Stichting, 
  
P.M.J. van den Baar, voorzitter 

R.J.L. van de Leur, secretaris 

 
Coördinatie H.v.A. Stg. project herbestemming Mariënhage, Paterskerk en Augustinianum: 
      Hans van Voorene: hansvanvoorene@hotmail.com  
 
 
 
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.  


