Postbus 9657
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Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven

Eindhoven, 31 januari 2020

Betreft : Behoud Genneper Parken

i.a.a.: Bestuur Eindhoven Museum t.a.v. de heer W.Rennen
Klankbordgroep Genneper Parken
Geacht college,
De Henri van Abbe Stichting heeft uw college meermalen formeel en informeel laten
weten, dat onze stichting een zeer hoge waarde hecht aan het behoud van het unieke
beekdallandschap zoals zich dat gevormd heeft in het gebied wat nu Genneper
Parken heet. Ook bij de veelvuldige contacten met gemeenteambtenaren in de loop
der jaren heeft de Henri van Abbe Stichting zich steeds uitgesproken voor het behoud
van dit cultuur/historisch beekdallandschap en zal dit ook blijven doen.
In 2019 nog heeft onze stichting u haar visie op Genneper Parken doen toekomen en
opnieuw bepleit dat dit unieke cultuurlandschap mede ook door zijn beschermde factor
als Groen blauwe Mantel altijd behouden dient te blijven en , waar mogelijk, met oog
voor het gevormde kleinschalige Natuur/cultuurlandschap versterkt moet worden.
Ook de gemeente Eindhoven onderschrijft keer op keer het unieke van dit restant van
een oud beekdallandschap en vindt in beleidsnota op nota dat het gebied behouden
dient te worden en waar het mogelijk versterkt moet worden.
In de onlangs gepresenteerde plannen van Eindhoven Museum , genaamd plan
VONK, wordt ( nu nog slechts via een zogenaamde artist impression) een optie in de
openbaarheid gebracht, waarbij het Prehistorisch Dorp/Eindhoven Museum aan de
andere zijde van de Tongelreep/de Vleut een beeldbepalende uitbreiding zoekt.
Alhoewel de plannen nog niet concreet zijn veroorzaakt alleen het idee al grote onrust
in de omgeving en dat moet u niet ontgaan zijn.
Ook de Henri van Abbe Stichting heeft met verbazing en de nodige verontwaardiging
kennis genomen van het plan VONK .Mede onder verwijzing naar onze visie op
Genneper Parken, willen wij uw college vooraf in kennis stellen van ons standpunt dat
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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de hiervoor gememoreerde uitbreiding over de Tongelreep/de Vleut door onze
stichting als onbespreekbaar en onaanvaardbaar wordt beschouwd.
Hoogachtend,
P.M.J. van den Baar, voorzitter
G.R.Peppelenbos, secretaris
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