Geachte heer Vermeulen,
Dat boosheid op zich een slechte raadgever is, blijkt maar weer eens uit uw onbezonnen mail van
afgelopen donderdag. Toch wil de Van Abbe Stichting graag op uw mail reageren, omdat de
onderwerpen die u aanroert wel serieus genomen moeten worden.
Allereerst dank voor het compliment dat we ‘veel goed werk verrichten’ met onze zorg voor
historische panden. Het is echter een misvatting van uw kant dat wij ons enkel met geïsoleerde
monumenten zouden bezighouden. De Stichting staat al 25 jaar voor Eindhovens erfgoed en
daar horen nadrukkelijk de gegroeide stedenbouwkundige structuren bij. Bijvoorbeeld: een
radiaal als de Hoogstraat of een lay-out als in de wijk Strijp S. Ook bij de geplande hoogbouw op
het Stationsplein spannen wij ons in om een ensemble te krijgen dat harmonieert met de
bestaande gebouwen. (Het net gerenoveerde station! De spoordijk uit de vijftiger jaren!)
Wij zijn een groot voorstander van de spectaculaire ontwikkeling van onze stad en we proberen
die juist te laten voortbouwen op een interessante historie. Ook tegen hoogbouw op zich heeft de
Stichting geen bezwaar, als deze hoogbouw respect toont voor de overige bebouwing, zoals
uitstekend geïllustreerd wordt door de nieuwbouw langs de Torenallee op Strijp S. Of noem de
geplande hoogbouw op Kavel F, die zelfs nog boven de hoogbouw van Sint Lucas uittorent. Voor
het spannende Strijp S hebben wij zelfs een aparte werkgroep met stedenbouwkundigen,
architecten en juristen ingericht. Zoals u het voorstelt: hoogbouw om de hoogbouw of het streven
Rotterdam achterna te willen gaan…die zaken werpen wij ver van ons. Eindhoven kan deze
uitdagingen heel goed op eigen wijze oplossen. Dat zal soms nadrukkelijk met hoogbouw gaan,
maar wat wij steeds zullen eisen is dat het met respect voor de historie gaat en altijd kwaliteit
moet hebben. Dat was met het door u genoemde gebouw niet het geval.
Het is opnieuw een misvatting van uw kant dat wij ooit, ergens de pretentie hebben gehad voor
heel Eindhoven te spreken. Dat is natuurlijk kul. Wij zijn een vrijwilligersstichting van
geïnteresseerde Eindhovenaren, die namens zichzelf spreken. Zoals u dat ook doet. Dat mag
gelukkig in dit land. Als u dat zo wilt houden moet u echter niet aan het eind van uw schrijven in
de verkeerde versnelling schieten. Dat hebben we niet verdiend. Als u eens deelneemt aan een
van onze openbare vergaderingen zult u merken hoe lenig het door u ‘stijve, verstokte clubje’ is!
Ook vriendelijk groetend, met een groot hart voor Eindhoven en met de beste wensen voor 2018,
Marc van Abbe, vice voorzitter HvA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: G. Vermeulen
Bericht: Ik kon ook contact opnemen om advies te geven staat op jullie
website vermeld. Nou dat ga ik u dan graag ongevraagd geven.
Wat mij en vele anderen betreft wordt het tijd dat de v Abbe stichting zich weer eens
lekker gaat bezighouden met het behoudt van oude historische panden in Eindhoven.
Een goede zaak waar jullie veel goed werk mee verrichten. Maar ik, en met mij vele
anderen, begrijpen niet hoe jullie erbij komen dat de stichting inspraak denkt te moeten
hebben in nieuwbouwprojecten in Eindhoven. En het gaat hierbij dan vooral om de kritiek
op hoogbouwprojecten zoals Toren N (of Light House) op Strijp S.
Ik weet niet of jullie de sociale media wel eens in de gaten houden? Daar waar de
jongere generatie van Eindhoven zich ophoudt? Op websites als ed.nl en verschillende
de verschillende Facebook pagina's van Strijp-S en Eindhoven kun je zien dat veel
mensen blij zijn dat Eindhoven zich aan het ontwikkelen is als een echte stad. Een

snelgroeiende, booming stad. Een stad waarvan de intentie uitgesproken is dat hij snel
gaat groeien naar 300.000 inwoners. De derde Nederlandse Mainport is volop in
ontwikkeling en een trend die zich aan lijkt te doen is dat Eindhoven qua hoogbouw echt
een sprong vooruit aan het maken is en Rotterdam achterna lijkt te gaan. Deze
ontwikkeling wordt door veel mensen heel positief ontvangen. Dat verzin ik niet maar dat
kun je zelf zien aan de reacties online. Die zijn in bijna alle gevallen positief. Ik snap dan
ook echt niet dat jullie stichting voor heel Eindhoven durft te spreken als jullie je weer
eens tegen een hoogbouwplan uitspreken zoals jullie brief van een april jongstleden aan
de Heer de Koning van Volkers Wessel betreft Toren N. Ik vind het zelfs een
schandelijke ontwikkeling dat de stichting dit denkt te moeten doen.
Mijn advies is dus blijf lekker doen waar je goed in bent maar bemoei je alsjeblieft niet
met nieuwbouw en hoogbouw en spreek vooral niet namens alle Eindhovenaren want
veel mensen zijn het he-le-maal niet met jullie stijve, verstokte clubje eens.
Met vriendelijke groet,
G. Vermeulen

