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Geachte mevrouw Beekman,
De Henri van Abbe Stichting richtte zich middels haar brief van 11 november 2015
tot het College van B&W met het verzoek op zo kort mogelijke termijn in overleg te
treden over de toekomst van de panden Tongelresestraat 498 en 500.
Door middel van uw brief van 28 november 2016 verkreeg onze stichting uiteindelijk
enige informatie over de complexe afweging, waarbij blijkbaar meerdere belangen in
het geding zijn, betreffende de panden Tongelresestraat 498 en 500.
Door middel van onze brief van 9 maart 2017 verzochten wij u vriendelijk ons nader
te willen informeren betreffende de actuele stand van zaken betreffende de scenario’s
met betrekking tot de toekomst van deze panden.
Op 10 maart 2017 berichtte u ons per mailbericht dat onze brief in goede orde werd
ontvangen en dat de heer H. Wensing na zijn vakantie onze brief in behandeling zal
nemen. In vervolg hierop mochten wij echter niets meer vernemen.
Aanleiding u middels onze brief van 18 mei 2017 opnieuw vriendelijk te verzoeken te
willen bewerkstelligen dat onze stichting nader wordt geïnformeerd betreffende de
actuele stand van zaken betreffende de scenario’s met betrekking tot de toekomst van
deze panden.
In uw reactie berichtte u ons op 29 mei jl. per mail dat wij binnen 2 werkweken zullen
worden geïnformeerd. Zo niet, dan mochten wij u nader berichten. Bij deze.
Hoogachtend, namens de Henri van Abbe Stichting,
P.M.J. van den Baar, voorzitter
R.J.L. van de Leur, 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.

