
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. 

 

 

Postbus 9657   

5602 LR  Eindhoven 

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven, 
Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven 
 
 
Onderwerp: Gemeentelijk monument Venstraat 30 Eindhoven 
 
Eindhoven, 3 oktober 2019 
 
Geachte Dames en heren, 
 
 
 
Op 24 augustus zond de heer P. Bevelander een mail aan de Stichting Wederopbouw Erfgoed 
Eindhoven t.a.v. de heren Van Helmond en Van Buul met betrekking tot de voorbereiding van een 
collegevoorstel voor sloop van de toren van de Maranathakerk. De heer Van Buul stuurde deze mail 
door naar onze Henri van Abbe Stichting. 
 
De Maranathakerk is gebouwd in 1953 onder leiding van architect A. Nicolai. Op 15 maart 2016 is de 
kerk aangewezen als gemeentelijk monument (objectnummer GM 0388). De toren van deze kerk is 
onlosmakelijk verbonden met deze kerk en bepaalt voor een deel de monumentale architectuur ervan. 
 
De Henri van Abbe Stichting heeft geruime tijd geleden reeds met de heer Bevelander en enkele 
bestuursleden van zijn kerk overleg gevoerd over de problemen die er zouden bestaan. 
Wij hebben duidelijk aangegeven dat wij ons zullen verzetten tegen de sloop van de toren en hebben 
ook geadviseerd om de te verwachten schade te laten vaststellen. Daarnaast is gewezen op de 
mogelijkheid van het krijgen van (meerjarige) subsidie voor restauratie van de toren. 
 

We begrijpen nu dat de kerkgemeente en de heer Bevelander de pogingen om de kerktoren te slopen 
toch willen voortzetten. 
De Henri van Abbe Stichting wil hierbij op voorhand mededelen, dat wij tegen een eventuele 
sloopvergunning bezwaar zullen aantekenen en eventuele juridische stappen niet uit de weg zullen 
gaan. 
 
Wij verzoeken u om ons te laten weten wat het standpunt van de gemeente in deze is. 
Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot de heer J. Hüsken van onze stichting 
(telefoon 06-2448 3509)  
 
Hoogachtend, namens de Henri van Abbestichting, 
 
P.M.J. van den Baar, voorzitter  
 
G.R. Peppelenbos, secretaris 
 
 
afschrift aan gemeenteraad  
afschrift aan de redactie van het Eindhovens Dagblad 


