Postbus 9657
5602 LR Eindhoven
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
Eindhoven, 30 januari 2017
Onderwerp:

Vervangende nieuwbouw aan het Floraplein

Geacht College,
Het Eindhovens Dagblad van 10 januari jl. vermeldde onlangs de ontwikkeling van een plan
voor vervangende nieuwbouw op het gebied Floraplein, Floralaan West, Cantharellenlaan,
Elfenbanklaan. Dit gebied is gelegen in het bestemmingsplan Stratum buiten de Ring.
De Henri van Abbe stichting was door het College uitgenodigd haar zienswijze in te dienen
in het kader van het vaststellen van dit conserverende bestemmingsplan.
De Stichting heeft bij brief van 31 mei 2016 haar zienswijze ingediend.
Ten aanzien van het onderhavige gebied heeft de Stichting haar zienswijze als volgt
geformuleerd; citaat uit de brief van 31 mei 2016 aan het College:
“Het noordwestelijke deel van het plan
op de hoek van het Floraplein en de
Floralaan-West is buiten het plan
gehouden of aangeduid als “groen”.
De Stichting is van mening dat dit deel
tot aan de rotonde Floraplein geheel
buiten het plan moet worden
gehouden. Er moet naar worden
gestreefd om het Floraplein te
voltooien, om de bebouwing daar te
spiegelen aan de bebouwing van de
noordoostelijke kant. Dat houdt in dat
de nieuwe bebouwing de ronding van
het Floraplein moet volgen, zoals ook
het geval is op de hoek van het
Floraplein en de Floralaan Oost.”

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.

De zienswijze van de Henri van Abbe stichting was erop gericht om het Floraplein af
te maken. De bebouwing aan de oostzijde van de Leenderweg volgt de rotonde.
Omdat het deel van de bebouwing aan de westzijde van de Leenderweg buiten de
vaststelling van het conserverend bestemmingsplan is gehouden was het een unieke
gelegenheid om, als het zich voordeed, ook dit deel de rotonde te laten volgen.
Het krantenbericht laat zien dat vervangen c.q. vernieuwen van de bebouwing aan de
orde is. De getoonde plannen voor 2 blokken met seniorenappartementen laten echter
een kopie van de huidige, o.i. onbevredigende situatie zien.
De Henri van Abbe stichting is van mening dat de nieuwe bebouwing de rotonde moet
volgen en de grandeur van de bebouwing aan de oostzijde van het Floraplein zou
moeten hebben.
Zoals aan de andere zijde van de stad, met het plan De Bakermat, de ambitie van de
stad wordt getoond, zo ligt er nu de kans om de entree aan de zuidzijde substantieel
te verbeteren.
Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan middels een projectplan nodig. Een
marginale wijziging van het bestemmingsplan levert een prachtige stedenbouwkundige
vervolmaking op van het Floraplein.
Wij verzoeken u met klem deze unieke kans, om de entree van Eindhoven vanuit het
zuiden een kwaliteitsimpuls te geven, niet onbenut te laten passeren.

In afwachting van uw reactie,
hoogachtend,
namens de Henri van Abbe stichting,
P.M.J. van den Baar, voorzitter
R.J.L. van de Leur, secretaris
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