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Onderwerp: plannen Tivoli
Geachte heer van der Heijden,
Zoals afgesproken tijdens het overleg van 23 mei jl. met Fons Spijkers en Hans van Voorene
van onze Stichting, koppelen wij hierbij onze standpunten naar u terug.
Nogmaals onze dank, dat u ons informeert over de ontwikkeling van de plannen voor Tivoli.
Bij het ontwerp voor de vervangende nieuwbouw is ons inziens goed ingespeeld op de
cultuurhistorische waarden van het oorspronkelijke Tivoli. De stedenbouwkundige
uitgangspunten en de architectonische ontwerpprincipes worden gevolgd. De nieuwe
bouwmassa komt vrijwel overeen met de oorspronkelijke situatie.
In overleg met de bewoners wordt dicht bij de uitstraling van de oorspronkelijke bebouwing
gebleven. Dit gebeurt echter zonder dat oneigenlijke imitaties ontstaan.
Wel vragen we aandacht voor de detaillering van de poorten. De nieuwe wandelroute
verdient een zorgvuldige en sociaal veilige vormgeving. Dat hebben we in het voorliggende
ontwerp nog niet gezien.
Zoals eerder al gesteld hebben we er begrip voor dat op het binnenterrein bouwvolume
wordt toegevoegd. Dat hier voor een afwijkende materialisering wordt gekozen juichen
we toe. De gekozen variant vraagt een zorgvuldige oplossing voor het combineren van
voor- en achterkanten aan dezelfde publieke ruimte. Dit thema is duidelijk onderkend en
vindt, aldus uw toelichting, weerklank bij de toekomstige bewoners.
Met een fraaie, groene inrichting van de binnenterreinen zal het plan toegevoegde waarde
hebben voor de bewoners van heel Tivoli.
Wij wensen u succes met de realisatie van het plan.
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
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.

