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Eindhoven, 12 mei 2017 
 
Onderwerp: Tender Stationsomgeving Zuidplein 
 
 
Geachte Heer Duffhuis, 
 
Aan ons als Henri van Abbe Stichting is door u gevraagd om als een van de stakeholders  
een bijdrage te leveren aan de beoordeling van de inschrijvingen betreffende de tender 
Stationsomgeving Zuidplein. 
 

Wij hebben afgelopen jaren op vele locaties in Eindhoven betreffende nieuwbouw- en 
verbouwprojecten als Stichting onze constructieve en kwalitatieve bijdragen geleverd en dat  
zouden we ook graag doen m.b.t het onderhavige project, zeker gezien het belang ervan  
voor de toekomst van de stad. 
Uw voorgestelde procedure en druk m.b.t het onderhavige plan is echter van dien aard dat  
wij onze rol daarin niet kunnen en eigenlijk ook niet willen waarmaken.  
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die in goede en zorgvuldige  afstemming met elkaar tot  
oordeelsvorming wil komen t.a.v plannen, inschrijvingen, etc.  Een tijdspanne van 3 dagen  
volgens uw procedure past ons niet. Wij laten ons die druk dan ook niet opleggen.  
Stakeholders betrekken, structureel betrekken zelfs, betekent o.i. dat ook echt rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheden van die stakeholders. Anders neem je die stakeholders niet  
echt serieus en lijkt het er op dat je er bij betrokken wordt om aan een ‘verplichting’ te voldoen. 
Kennelijk heeft onze stichting een andere opvatting betreffende participatie. 
De Henri van Abbe Stichting zal haar bezwaren tegen de gekozen werkwijze dan ook kenbaar  
maken aan het college van B&W en de gemeenteraad van Eindhoven.  
 
Ergo: wij zullen de bijeenkomst van maandag 15 mei a.s. wel met een afgevaardigde van  
de Henri van Abbe Stichting bijwonen, maar een gewogen beoordeling hoeft u niet te verwachten.  
 

Met vriendelijke groet, 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.: - College van Burgemeester & Wethouders van Eindhoven,  

- Wethouder ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling strategisch, W. Seuren 
- Gemeenteraad van Eindhoven, 
- J. Roijmans, programma manager spoorzone Eindhoven 

 - Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven 
 
 
 
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.  


