
 

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 Zuidoost-Brabant. 

Postbus 9657 
5602 LR Eindhoven 

Aan: de fractievoorzitters van de gemeenteraad 
 
 
Eindhoven, 6 april 2018 
 
 
Geachte heer/ mevrouw, 
 
 
Op dit moment is de formatie van een nieuw college van burgemeester en wethouders 
en het opstellen van het programma voor de komende raadsperiode in volle gang en 
daarom vragen wij gaarne thans om daarbij uw gewaardeerde en bijzondere aandacht 
aan het Eindhovense erfgoed  te willen besteden. 
 

Wat verwacht de Henri van Abbestichting van het Gemeentebestuur ? 
 
 

1. Betere bescherming van alle monumenten in onze stad. 
Dit zou ook moeten gelden voor monumentale panden, die niet de status 

“Rijksmonument of “Gemeentemonument “ bezitten. Aandacht besteden aan 
opknapbeurt voor oude gevels. 
 
 

2. Meer aandacht voor handhaving . 
Inzet van meer capaciteit en een beter gebruik van bestaand instrumentarium. Bij 
verloedering dienen eigenaren van onroerend goed te worden aangepakt.  
(Gemeentelijke verordening ). 
 
 

3. Inspirerende verdichtingsnota . 
Waar en waar niet de hoogte in. Wildgroei van woontorens beëindigen . Respect voor 
de reeds gebouwde omgeving. Niet de projectontwikkelaars maar de gemeenteraad 
regeert de stad. 
 
  

4. Natuur en cultuur in balans. 
De bestaande groenvoorzieningen in de stad niet aantasten, maar juist vergroten . 
Cultuur voor iedereen zichtbaar maken in de openbare ruimte. Aankoop van 
kunstwerken. 
 

 
5. Een gemeentebestuur met een toekomstvisie. 

Een visie op de toekomst , maar niet los van respect en voldoende aandacht voor het 
verleden en een bewuste inspanning om toekomstvisie en het verleden te combineren 
tot een gelukkige synthese voor alle Eindhovenaren.   
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Uiteraard willen wij u tenslotte in dit verband nog eens wijzen op de onlangs door de 
gemeenteraad aangenomen motie van mevrouw K.Wagt . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

  
 
 Hoogachtend , 
 
 
 

Peter van den Baar, voorzitter 
 
 

Ruud Peppelenbos, secretaris 
 


