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leden van de gemeenteraad, formateurs en onderhandelaars

Datum: 16 mei 2018
Onderwerp: verbinding Centrum – Strijp
Al enkele jaren pleit de Henri van Abbestichting voor een organische verbinding tussen
tussen Strijp S en T en R met de Binnenstad. Dat wordt de komende jaren van steeds groter
belang, zeker nu we weten dat Strijp S, T en R de komende 5 jaar naar een volwaardig
woon- en werkstadsdeel van Eindhoven uitgroeit van hoog kwalitatief niveau met een grote
aantrekkingskracht en karakteristiek voor het DNA van Eindhoven ( technologie en design)
Anderzijds creëren we de komende 5 tot 10 jaar letterlijk en figuurlijk een nieuwe Binnenstad,
waarvan de contouren hier en daar al zichtbaar zijn en zeker gezien plannen en ambities
snel zichtbaar zullen worden.
Inmiddels is ook duidelijk (de inleidingen op het symposium voor het afscheid van Thom
Aussems onderstreepten dat nog eens) dat het voorzieningenniveau in Eindhoven fors
omhoog moet. De Brainportgelden van het Rijk (137 miljoen) kunnen daar een eerste impuls
voor zijn.
Het is ons intussen bekend dat in dit kader binnen de gemeente en ook in de stad druk
gesproken wordt over de functie en vestiging van een “Technologie- en Designhuis”. Als er
één voorziening past in het DNA van Eindhoven is het deze wel. Wat ons betreft innovatief
en interactief, gericht ook op jeugd en onderwijs en vooral zeer zichtbaar en bereikbaar.
Zonder nu meteen een plek te noemen vinden wij een dergelijke voorziening bij uitstek
geschikt om een plaats te geven - liefst met enige allure - aan de route Centrum – StrijpS.
Het zou een eerste aanzet kunnen zijn om die route boeiender te maken en tegelijkertijd een
opstap voor de zo gewenste verbinding tussen een ‘oud en nieuw stadshart’
Met vriendelijke groet,
Namens de Henri van Abbe Stichting,
P.M.J. van den Baar, voorzitter
R. Peppelenbos, secretaris
De Henri van Abbestichting 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.

