
 

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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Geacht college, 
 
 
De Henri van Abbestichting heeft zich in en eerder stadium aangesloten bij het 
bezwaarschrift van Trefpunt Groen Eindhoven met betrekking tot het plan om ter 
hoogte van de Dommeltuin en het Augustinianum een extra brug aan te leggen. 
Onlangs heeft Trefpunt Groen Eindhoven het bezwaarschrift ingetrokken .Dat is 
gebeurd, nadat er met de gemeente ( CMO ) afspraken zijn gemaakt om eerst een 
ecologische inventarisatie van flora en fauna te maken, alvorens er eventueel tot de 
aanleg van een  extra oversteekplaats wordt overgegaan. 
Op basis van de verwachting, dat deze gemaakte afspraken 100 % worden 
nagekomen, trekt de Henri van Abbestichting hierbij haar bezwaar tegen de plannen 
voor de aanleg van bedoelde brug in. Hierbij rekent onze stichting erop, dat de 
bedoelde afspraken volledig worden nagekomen, alvorens er eventuele 
vervolgstappen worden gezet. 
Hierbij kan nu al worden opgemerkt, dat de Henri van Abbestichting, als er toch nog 
overwogen zou worden om een oversteekplaats tot stand te brengen,  tijdig en nauw 
betrokken wenst te worden bij het ontwerp . Wat ons betreft gaat de voorkeur dan uit 
naar een modern en smal variant van een knuppelbrug , passend in een natuurlijke 
omgeving en functionerend als een echte voetgangersoversteekplaats . 
Zoals u van onze stichting gewend bent zullen wij het vervolg op dit plan nauwgezet 
volgen en wij verwachten hierbij nauw betrokken te worden 
 
 

 
 

  
 
 Hoogachtend , 
 
 
 

Peter van den Baar, voorzitter 
 
 

Ruud Peppelenbos, secretaris 
 


