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Onderwerp:

Abri van Rietveld

Geachte leden van de gemeenteraad,
De Werkgroep Kunst en Design in de Openbare Ruimte van de Henri van Abbe Stichting
is geschrokken van het besluit door de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) de kunst in de
zuil van de Abri van Rietveld nabij het Stadhuis niet langer te financieren.
Ook dreigt kennelijk de hele Abri van Rietveld te verdwijnen uit het stadsbeeld.
Een kenmerkend designobject van Gerrit Rietveld gesitueerd op een centrale plaats nabij
het gemeentehuis hoort bij een stad als Eindhoven.
De afgelopen jaren bestaat het cultuurbeleid onder leiding van wethouder M.A. Schreurs
(D66) uit het sluiten van kunstinstellingen zoals Museum Kempenland, Museum Kunstlicht
in de Kunst en het Centrum voor de Beeldende Kunst de Krabbedans (kunstuitleen, design
en exposities van belangwekkende moderne en hedendaagse kunst}.
Het van Abbe museum kan door een krap budget nauwelijks interessante tentoonstellingen
organiseren.
Verschillende kunstgaleries in het centrum van Eindhoven zijn gestopt, mede doordat de
wisselwerking met de kunstinstellingen was verdwenen.
Als gevolg van dit beleid is er nauwelijks nog sprake van een levendig en aantrekkelijk
kunstaanbod in Eindhoven. Eindhoven staat inmiddels niet meer bekend als beschermer
van kunst en design in de openbare ruimte.
Wethouder mevr. M.A. Schreurs (D66) is een overtuigd aanhanger van design in onze
stad Eindhoven. Zij ziet design als de motor voor onze economie.
Veel aandacht (en belastinggeld) gaat dan ook naar megaprojecten op Strijp S en Strijp R
met in oktober de jaarlijkse Designweek.
Massa’s mensen komen er op af.

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..

Ook het grote lichtevenement Glow krijgt jaarlijks flinke financiële steun van de gemeente
Eindhoven.
Een relatief laag bedrag (€ 4.500,--) per jaar voor de Abri van Gerrit Rietveld inclusief de
zuil (met werk van een kunstenaar) kan een verdere terugloop van kunst in de openbare
ruimte mede voorkomen.
De Werkgroep Kunst en Design in de Openbare Ruimte;
Harm Brink, Everie Sesink en Peter Thoben.
Hoogachtend,
namens het bestuur van de Henri van Abbe Stichting
P.M.J. van den Baar, voorzitter
R.J.L. van de Leur, secretaris
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