
 
Postbus 9657   

5602 LR  Eindhoven  
 
Aan de heer M. van de Meerakker 
Le Sage ten Broeklaan 55 
5651 CR  Eindhoven 
 
 
Eindhoven, 23 oktober 2017 
 
Onderwerp: pand “het Geveltje”, Jan van Lieshoutstraat 26 te Eindhoven 
 
 
Geachte heer van de Meerakker, 
 
In de afgelopen periode hebben wij u meerdere keren telefonisch trachten te bereiken, 
maar helaas blijkt u telefonisch slecht bereikbaar. 
Daarom hebben wij u schriftelijk benadert door middel van onze brief van 5 september 
jongstleden (zie bijlage) in een poging dat u tot een afspraak met ons wilt komen. 
Wellicht dat onze brief u om een of andere reden niet heeft bereikt dan wel dat de 
beantwoording ervan in ongerede is geraakt. 
 
Graag zouden wij alsnog van u een reactie willen ontvangen op onze brief, bij voorkeur  
door een gesprek met ons te willen plannen. 
Wilt u onze brief schriftelijk beantwoorden, dan kunt u uw brief richten aan: 

- Henri van Abbe Stichting, postbus 9657, 5602 LR  Eindhoven  
Indien u een reactie per mailbericht wilt versturen, dan kunt u deze zenden aan: 

- info@vanabbestichting.nl 
Mocht u de voorkeur geven aan een telefonisch contact, dan kunt u bellen met: 

- Heer Jos Hüsken, voorzitter werkgroep Monumenten, 040 – 2423720 
 
Wij geven echter de voorkeur aan een persoonlijk gesprek, waarin we de onderlinge 
standpunten kunnen verduidelijken en uitwisselen. Wij hopen dat u wilt reageren op 
ons herhaald verzoek. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

J.F.M. Hüsken, voorzitter werkgroep Monumenten 

 
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. 


