
 

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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Aan : DELA B.V., 
          t.a.v de heer E. Doeve, 
          Oude Stadgracht 1, 
          5611 DD Eindhoven. 
 
 
Eindhoven,  11 februari 2019 
 
 
Geachte heer Doeve, 
 
 
Helaas moeten wij u hierbij mededelen, dat wij verbaasd en ook een beetje bedroefd 
zijn, aangezien uw coördinatorvoor de bouw van Mariënhage onze stichting nog 
steeds niet serieus neemt. Na het laatste echec voor de Raad van State hadden wij 
een verstandiger opstelling van de zijde van Dela verwacht. 
 
Wat schetst onze verbazing, dat de nieuwe detailtekeningen van de biechtstoelen nu 
toch weer eerst naar de Gemeente en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gaan, 
zonder dat wij deze ingezien hebben. Een en andermaal hebben wij onze 
bereidwilligheid getoond om samen met uw architect de laatste puntjes op de i te 
zetten . Kennelijk wordt op onze inbreng in dit stadium geen prijs gesteld. Wij 
betreuren dat zeer, omdat wij nu niet kunnen uitsluiten, dat er toch weer bezwaren van 
onze kant kunnen rijzen. 
 
Wij dringen dus aan op samenwerking. U hebt ook weinig keuze. Wij zijn te allen tijde 
bereid om tot een fraaie gezamenlijke oplossing te komen, die de bruikbaarheid van 
het gebouw niet in de weg staat, maar tevens recht doet aan het Rijksmonument. 
 
Voor de goede orde kan nog worden opgemerkt , dat u voor een nadere toelichting 
contact kunt op nemen met ons bestuurslid, de heer J.Hüsken. 
 

 

 
 Hoogachtend , 
 
 
 

P.M.J. van den Baar, voorzitter 
 
 

G.R. Peppelenbos, secretaris 
 


