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Geachte mevrouw Van Schie, 
 
Onze brief aan Stichting Draaipunt van 9 augustus jl. geeft duidelijk aan hoe de Henri van 
Abbe Stichting tegen dit plan aankijkt.  
Wij begrijpen dat u zich verbaast over verschillen tussen de tekst van onze in december 
uitgebrachte zienswijze en die in de recente brief aan Stichting Draaipunt. 
Laten we dat nader verklaren. 
 
De zienswijze, gericht aan de gemeente, biedt de mogelijkheid om nog wijzigingen ten 
aanzien van het plan te bewerkstelligen. Ook al vonden we het plan toen al “aanvaardbaar", 
dat wilde nog niet zeggen dat het naar onze mening niet beter kon. 
Het is daarbij zaak om zo scherp mogelijk te formuleren, waarom we wijzigingen wenselijk 
achten. Dat is in onze zienswijze gebeurd. 
In een gesprek met ambtenaren van de gemeente zijn enkele wijzigingen in het plan aan  
ons medegedeeld, onder andere de aanpassingen aan het dek boven de parkeerplaats.  
Ook is de reden van de hogere goothoogte aan de achterzijde van de woningen verklaard. 
Daarop hebben wij besloten om geen verdere procedure meer te voeren. In dat licht moet  
u onze brief aan Stichting Draaipunt zien. 
 
De Henri van Abbe Stichting is een onafhankelijke stichting. Per situatie wegen we af of  
en zo ja, hoe we reageren. Daarbij kunnen diverse belangen een rol spelen. In het geval  
van de Draaiboomstraat hebben we besloten ons niet te verzetten tegen het genomen 
raadsbesluit. 
 
 
Hoogachtend, namens de Henri van Abbe Stichting 
 
Hr. W.S. Seuren, voorzitter  
 
Hr. G.R. Peppelenbos, secretaris 
 

 

 

 

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 Zuid-oost Brabant. 

  


