
 

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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Eindhoven,  15 oktober 2019 
 
 
Onderwerp : Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 
 
Geacht college , 
 
 
Hierbij delen wij u mede, dat wij blij zijn, dat wij nu eindelijk een antwoord hebben op 
de vraag wanneer uw Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert en hoe het zit met de 
openbaarheid van die Commissie. Omdat zij u adviseert over wat er zoal gebouwd 
wordt in Eindhoven ( en dat is niet weinig ! ) zijn wij als monumentenhoeders 
vanzelfsprekend in de werkwijze en de advisering van uw Commissie geïnteresseerd. 
Het is dan ook verwonderlijk, dat u enerzijds de inspraak en de burgerparticipatie hoog 
in uw vaandel schrijft en dat het anderzijds een jaar heeft geduurd voor wij  horen 
wanneer en waarover de Commissie vergadert. 
 
Wij zijn, na lang aandringen en een merkwaardige briefwisseling met het secretariaat 
van de Commissie, in de gelegenheid gesteld om in de “kleine Commissie “ , die 
erfgoed behandelt, op 17 oktober 2019 te bezoeken. Daarvoor dank . 
 
Toch moet het in een democratisch bestel niet zo zijn , dat burgers en in dit geval een 
gerenommeerde en belanghebbende Stichting zo lang aan het lijntje gehouden wordt ! 
Daarvoor zijn de bouwactiviteiten van Eindhoven op dit moment te belangrijk. De 
plannen mogen niet zonder het meespreken van de bewoners worden gerealiseerd. 
 
Wij wijzen er nog eens op dat de Henri van Abbe Stichting en uw Commissie dezelfde 
interesse delen. Het zou daarom idealiter zo moeten zijn, dat wij nauw met uw 
Commissie zouden kunnen samenwerken. U kunt ervan overtuigd zijn dat ook wij na 
de moeizame weg, die wij hebben moeten afleggen, nog steeds in de startblokken 
staan om onze kennis van Eindhoven met uw Commissie te delen. 
 
Wij gaan nu in vol vertrouwen , zoveel als mogelijk is, de Commissievergaderingen 
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bezoeken. Wij hopen, dat onze aanwezigheid gewaardeerd wordt en dat ons werk een 
waardevolle aanvulling kan zijn op de adviezen van de Commissie en uiteindelijk op 
het gekozen beleid.  
 
 
 
 Hoogachtend , 
 
 
 

Peter van den Baar, voorzitter 
 
 

Ruud Peppelenbos, secretaris 
 


