
 

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. 
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5602 LR Eindhoven 

Aan:  de Raad van de gemeente Eindhoven 
 
 
Eindhoven,  7 juni 2018 
 
 
Onderwerp : Verbouwing stadhuis  

 

 
Geachte dames en heren,, 
 
 
De Henri van Abbestichting heeft kennis genomen van de plannen tot verbouwing van 
het stadhuis. 
Over deze plannen heeft de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven 
bij brief d.d. 5 juni 2018 zienswijzen ingediend en de inhoud daarvan willen wij van 
harte ondersteunen. Op enkele aspecten zouden wij die zienswijzen nog willen 
aanvullen of een iets ander accent willen leggen. 
Onze zienswijze luidt : 

- Er zitten heel bijzondere en precieze verhoudingen in het stadhuisensemble, 
die door de voorgenomen aanpassingen zwaar worden aangetast. 

- Het stadhuis staat op het midden van het plein en daar hoort ook de entree te 
zijn./Dus niet aan de zijkant, verstopt achter de fontein en de hellingbaan van 
de Stadhuisplein-parkeergarage. 

- De laagbouw van het stadhuis staat op een sokkel, hetgeen past bij de allure 
en betekenis die een stadhuis heeft en moet hebben .De sokkel steekt aan 3 
kanten van het gebouw even ver uit, wat tot een statig en evenwichtig beeld 
leidt. In het ontwerp voor de verbouwing wordt de sokkel aan de linkerzijde 
ingekort, waardoor die karakteristieke en evenwichtige verhouding uit het 
gebouw verdwijnt en het een veel minder krachtige uitstraling krijgt. 

- Eenzelfde effect heeft de voorgestelde “verzachting “ van de sokkel. Over de 
volle breedte worden trappartijen en hellingbanen gemaakt, waardoor het 
beoogde effect van de sokkel grotendeels verloren gaat. De duidelijkheid en de 
eenvoud gaan verloren. 

- Aan de achterzijde is een trappartij voorzien die sokkel en Dommeloever met 
elkaar verbindt. Dit  is een merkwaardige aanpassing en het voorziet helemaal 
niet in een behoefte, omdat daar simpelweg geen zinvolle route is .Als iemand 
al ooit aan die kant op de sokkel zou zijn, kan hij of zij met gebruikmaking van 
de huidige trap bij de zijingang aan de Wal  gewoon naar het trottoir gaan en 
dan gelijkvloers doorlopen naar de Dommel. Bovendien moeten voor de aanleg 
van de trappartij een aantal prachtige bomen verdwijnen, dus is er geen sprake 
van vergroening van de binnenstad, maar juist van verharding. 
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Met het voornemen om de kelderverdieping van het stadhuis te ontsluiten en van  
extra daglicht te voorzien hebben wij op zich geen probleem. Maar wij zijn van oordeel 
dat dit voornemen zodanig dient te worden uitgevoerd , dat in ieder de sokkel en de 
hoofdentree intact kunnen blijven  en dat dus het karakter van het stadhuis behouden 
blijft. 
 
Tenslotte zouden wij willen opmerken, dat de gemeente Eindhoven geen gelukkige 
historie heeft  met betrekking tot stadhuizen. Het oude stadhuis aan de Rechtestraat is 
gesloopt en het wederopbouwstadhuis aan de oostzijde van het Stadhuisplein werd 
nooit afgebouwd.  Laten we nu het huidige stadhuis niet gaan verminken.  
 
 

 
 
 
 

 

 
 

  
 
 Hoogachtend , 
 
 
 

Peter van den Baar, voorzitter 
 
 

Ruud Peppelenbos, secretaris 
 


