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1. Doelstelling van de stichting 
 
De Henri van Abbe Stichting is voortgekomen uit een protestactie van enkele (oud)leden in 1992 en 
is formeel opgericht in 1993 en gevestigd te Eindhoven. 
 
De Stichting zet zich, onder meer, in voor de bevordering, bescherming en instandhouding van 
zaken van cultuurhistorisch belang, zaken van architectonische waarde, of zaken die om hun 
schoonheid of hun beeldbepalende betekenis voor de toekomst bewaard dienen te worden, in het 
bijzonder voor de monumentenzorg. 
Ook wil de Stichting meedenken over de ontwikkeling van de stad met aandacht voor de ruimtelijke 
kwaliteit. 
Bovendien ondersteunt de stichting particulieren en organisaties bij het overwinnen van 
bestuurlijke en juridische drempels. Dikwijls neemt de stichting zelf initiatief. De Henri van Abbe 
Stichting manifesteert zich als een onafhankelijke stichting. 
De stichting is actief binnen de Eindhovense gemeentegrenzen en in de gemeenten van de regio 
Zuidoost-Brabant. 
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2. Het bestuur 
 
Het dagelijks bestuur werd gedurende het verslagjaar 2019 gevormd door: 
 
P.M.J. van den Baar, voorzitter 
drs. M.H.P. van Abbe, vice-voorzitter 
G.R. Peppelenbos, secretaris 
J.F.M. Hüsken, penningmeester 
drs. E.S.A.M. Goudsmit*, communicatie 
J.A.J. Vogels, algemeen 
 
Een groep van bijna 50 specialisten houdt zich actief bezig met onze toekomst van lokaal erfgoed. 
In ons midden hebben wij: 
 architecten 
 bestuurswetenschappers 
 communicatieadviseurs 
 cultuurhistorici 
 economen 
 erfgoedliefhebbers 
 juristen 
 kunsthistorici 
 stedenbouwkundigen 
 
 
De deelnemersvergadering bestond in 2019 verder uit de volgende personen: 
 
drs. M.C.T. Bolder 
E.H. Brakke 
C.H. Brink 
ing. H.G.F.E. van Buul 
V.M.T. Delmee BSc 
E. Dewitte, MSc arch. 
ir. M.W. van Dijk 
ir. E. van Dijk 
P.J.C. van der Grinten 
J.H. Grote 
drs. G.J.A. Heijmans 
P.M.A. Henkemans 
drs. M.T. Hermanussen 
ir. C.H. Hinnen 

S. L.J. van der Horst 
mr. J.F.H. Hulshuizen 
drs. F. Hund 
B. Hüsken 
mr. dr. H.G.F.M.de Kok 
J. Kwakernaak* 
J.A.M. Lamers* 
R.J.L. van de Leur 
drs. R.C.B. van Luttervelt 
drs. A.W.M. Meijer 
A. Meulensteen 
R. Nordt 
G.R. Peppelenbos 
J.B.W.M. Peters 

dr. A.H.J. van de Rijdt 
A.M.M. de Rooij-van Abbe 
N.C. Sabau* 
J.A.J. van de Sande 
drs.ing. S.P.J.van Schooten 
ir. F.W.T.P.N. Snep 
J. Spoorenberg 
H.A.A.J. Staals  
N.H. Stoevelaar 
drs. P. Thoben 
F.P.W.M. van der Vleuten 
ir. H. van Voorene 

 
* In de loop van 2019 beëindigd 
 

 
Het bestuur kwam in het verslagjaar negen keer bijeen. Deze deelnemersvergaderingen vonden plaats in het 
gebouw De Oase van de Broeders van Liefde op Eikenburg in Eindhoven. 
 
Dit jaarverslag over 2019 werd in verband met de Covid-19 perikelen in september 2019 aan de deelnemers 
verzonden. Na ontvangst van reacties is het door het Dagelijks Bestuur van de stichting op 9-12-2020 
vastgesteld. 
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3. Structuur en werkwijze van de stichting en opzet van dit jaarverslag 
 
Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de Stichting naar buiten. 
De structuur en werkwijze van de stichting is opgebouwd vanuit de vijf doelstellingen van de stichting. 
Binnen de thema’s functioneren werkgroepen, die elk uit deskundige en bevlogen leden zijn samengesteld. 
De activiteiten in de groep worden gecoördineerd door een voorzitter. In 2019 is onder leiding van Han 
Lamers veelvuldig gediscussieerd over de structuur en de interne communicatie van de stichting. Dit heeft 
geleid tot een aantal gedragsregels en afspraken, waar iedereen zich aan behoort te houden. 
Elke werkgroep heeft gedurende het jaar meerdere bijeenkomsten en activiteiten gehouden op diverse 
locaties. Indien nodig of gewenst worden externe personen in dit overleg betrokken. Omdat elke werkgroep 
onafhankelijk van de andere werkt, kan het aantal vergaderingen tussen die groepen dan ook sterk 
verschillen. Mocht de expertise van een deelnemer uit een andere werkgroep gewenst zijn tijdens een 
bijeenkomst, dan zal deze gevraagd worden om tijdens een of meer besprekingen aanwezig te zijn. De 
secretaris van elke werkgroep maakt verslagen van deze vergaderingen en bijeenkomsten. 
 
In de plenaire deelnemersvergadering, die globaal om de zes weken wordt gehouden, geven de voorzitters 
van de werkgroepen of een van hun leden een overzicht van de activiteiten in de voorbije periode. Unanieme 
standpuntbepaling, vragen die door de leden van de stichting gezamenlijk dienen te worden beantwoord en 
ook problemen, waar de werkgroep mee worstelt, worden hier besproken. Deze vergaderingen worden 
standaard gehouden in gebouw ”De Oase” op Eikenburg. 
 
De Henri van Abbe Stichting heeft zijn activiteiten georganiseerd binnen een vijftal thema’s en een aantal 
ondersteunende activiteiten. Binnen elk thema zijn meerdere werkgroepen actief. Hieronder ziet u een 
schema van onze werkstructuur. 

Thema Monumentale gebouwen en complexen, archeologie en cultureel en religieus erfgoed 
Werkgroep Monumentale gebouwen en complexen 
Werkgroep Archeologie en cultureel erfgoed 
Werkgroep Religieus erfgoed 

Thema Natuur en landschappen 
Werkgroep Groen 
Werkgroep Brainport Industries Campus 

Thema Openbare ruimte en kunst 
Werkgroep Ruimtelijke kwaliteit 
Werkgroep Kunst in de openbare ruimte 

Thema Stedenbouwkundige dragers 
Werkgroep  Strijp S en T 
Projectgroep Evoluon 

Thema Communicatie 
Overleg met de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven 
Deelname aan de klankbordgroep Genneper Parken 
Deelname aan de klankbordgroep Brainport Park 
Overleg met Trefpunt Groen 
Overleg met de gemeente/provincie/Rijk 
Overleg met de Nicolaas Clopper Stichting 
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4 Themagroepen 
 

Themagroep I, Monumentale gebouwen en complexen, archeologie en 
cultureel en religieus erfgoed 
 
Werkgroep monumentale gebouwen en complexen 
 
Religieus 
 
Afgebrande kerkje Philipsdorp 
De stukken uit de goedgekeurde bouwvergunning zijn uitgebreid bekeken. Wij zijn tevreden met het 
gepresenteerde. 
 
Maranathakerk Strijp 
Jos Hüsken en Hein van Buul hebben samen met R. Aarts van de gemeente gepraat met bestuur en dominee 
van de kerk. De kerkgemeente wil de kerk en toren van de monumentenlijst laten verwijderen en dan de toren 
laten slopen. Namens onze stichting gemeld, dat we sterk tegen die plannen zullen zijn. De gemeente bereidt 
een proces bij de Raad van State voor. 
In juli een brief van de Pinkstergemeente ontvangen met de vraag om een donatie om restauratie van de toren 
te kunnen bekostigen. Onze stichting heeft echter geen geld in kas om anderen te sponsoren. 
De kerkgemeente heeft vervolgens een sloopvergunning aangevraagd. Wij hebben B&W, de Raad en de krant 
meegedeeld, dat wij ons tegen een eventuele vergunning zullen verzetten. 
Er heeft daarna een  gesprek tussen hr. Bevelander en wethouder Thijs plaatsgevonden. Pinkstergemeente wil 
de kerk vergroten, maar kan geen hypotheek krijgen, omdat de toren “in de weg zit”. Wethouder Thijs zal niet 
meewerken aan een sloopvergunning.  
 
Mariënhage Deladomus 
Op ons verzoek om bijgepraat te worden, is bericht ontvangen van K. Franken: zodra de CRK aan zet is 
geweest, zullen wij worden geïnformeerd. Daarna alsnog een uitnodiging ontvangen om te gaan praten met 
architect Bert Dirrix en projectleider Karel Franken. 
De biechtstoelen zijn afgebroken, voorzien van een stalen constructie en weer opgebouwd (met gotische 
boogjes). De opbouw boven op de lisenen aan de voorzijde zijn later ook weer toegevoegd. 
Aan de heer Franken voorgesteld om de kerk met een kleine delegatie te bezoeken. 
 
Steentjeskerk 
Parkeerproblemen zouden snel kunnen worden opgelost? Architect Bert Dirrix heeft plannen uitgewerkt om 
een casco in de kerk te bouwen, zodat de kerkmuren niet worden aangetast. 
In augustus met toestemming van eigenaar Kolen 
een bezoek gebracht aan het gebouw en 
vervolgens een rapport opgesteld over de 
geconstateerde schade. B&W en de Raad zijn 
geschrokken van de schade. 
Wij zijn van mening dat de Steentjeskerk als 
ensemble moet worden bewaard en niet 
specifiek voor bewoners, huurders of hotelgasten 
moet worden, maar meer openbaar moet 
worden. De Gagelstraat moet gekoesterd 
worden. Zo kan het geheel onderdeel gemaakt 
worden van het complex Philips met de PSV-laan. 
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Woningen, winkels en horeca 
 
Geldropseweg 5 
Door de gemeente is aan de eigenaar meegedeeld geen legalisatie van de zonder vergunning geplaatste airco-
installatie op de serre toe te passen. De actie is gevolg van onze opmerkingen naar de gemeentelijke afdeling 
erfgoed. 
 
Jan van Lieshoutstraat 
De ingediende bouwplannen zijn niet in behandeling genomen als aanvraag voor een bouwvergunning omdat 
de aanvrager niet de standaard formulieren heeft ingediend. Vraag blijft, waar de eigenaar subsidie zou 
kunnen krijgen. Na overleg met mevrouw Juul van de Meerakker wordt bevestigd, dat de hele operatie 
moeizaam verloopt. De gemeente is daar ook van op de hoogte. 
 
Kerkstraat 15-17 
Na een interne verbouwing zal ook de buitenkant worden opgeknapt. Dit is met de afdeling erfgoed 
overeengekomen. Wij hadden gemeld dat een ijzeren installatie in de gevel door roestvorming gevaar zou 
kunnen opleveren. 
 
Plan Celcius 
Samen met twee leden van de werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit van de Henri van Abbe Stichting (F. Hund en H. 
van Voorene) hebben we op locatie uitleg gekregen over de plannen voor fase 3 en 4 van plan Celsius in 
Woensel West. De bestaande bebouwing uit de jaren ’30 zal worden gesloopt. We hebben geen bezwaren of 
negatieve opmerkingen. In het algemeen is dit een mooi uitgewerkt plan. 
 
Schuttersbosch 
Door de proef met welstandsvrij bouwen zijn veel vrijheden in het gebied toegestaan. We vrezen dat het 
uniforme beeld verloren zal gaan. Dit hebben wij aan de afdeling erfgoed gemeld. 
 

Stratumseind Eindhovens 
Mannenkoor 
Aan de gemeente gemeld dat het 
pand intern is verbouwd en voorzien 
is van muurschilderingen. De afdeling 
was op de hoogte maar wenst niet in 
te grijpen. 
 
Strijpsestraat 82 
Verzoek binnengekomen om hier een 
nieuw plan te ontwikkelen. Daartegen 
hebben wij geprotesteerd bij de 
afdeling erfgoed/monumenten. Die 
afdeling heeft de plannen vervolgens 
(ook) afgekeurd, omdat ze niet passen 
in het beeld van de radiaal. 

 
Tongelresestraat 498-500 
Ontwikkelaar Kero is niet meer in beeld. Wie dan wel? De gemeente heeft het weer in beheer. Het pand is als 
karakteristiek aangeduid in het bestemmingsplan, er is dus een sloopvergunningenstelsel van toepassing. 
 
Vrijstraat 21 
Pand zal worden verbouwd, maar de zeventiende-eeuwse achterbouw wordt niet bedreigd. 
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Boerderijen 
 
Boerderij Jeroen Boschlaan 
Uitgebreide info van oud-medewerker van de afdeling 
monumenten Wim Beelen ontvangen. Een duidelijk en goed 
rapport. Wij mogen dit rapport aan ontwikkelaar Van de 
Pauwert doorsturen. 
De boerderij uit de dertiger jaren zal als eerste worden 
verbouwd. Een bouwvergunning is verstrekt. De boerderij uit 
de zestiende eeuw komt later aan de beurt. 
 
Boerderij Kronehoef 
De ontwikkelaar heeft opnieuw gemaild dat hij met ons gaat  (foto Brend Vrients) 
 praten. Hij wacht nog op een afspraak met de gemeente over 
de procesgang. Inhoudelijk zou er geen probleem zijn. Hij zegt toe om snel in 2019 met ons te gaan praten. Dat 
is gebeurd op 20 maart. De sloop is onherroepelijk, Wij zullen worden geïnformeerd over de herbouwplannen. 
 
Scholen 
 
Kootwijkstraat 
Zorgen over de school aan de Kootwijkstraat kenbaar gemaakt bij de afdeling monumenten. 
 
Industrieel erfgoed 
 
Philips Bedrijfsschool 
In november heeft een aantal leden van onze Stichting een bezoek gebracht aan de inmiddels verbouwde en 
herbestemde Philips Bedrijfsschool. De reactie waren over het algemeen erg positief. 
 
TAC-gebouw 
We hebben gepraat met 2 vertegenwoordigers van de gemeente (Kerkdijk en Roijmans). De wil bestaat om 
ook de Gagelstraat fysiek te bewaren. Eventueel wordt een deel van de straat met TAC-gevel in een nieuw 
gebouw geplaatst. De woningen aan de Gagelstraat aan de overzijde van de Vonderweg worden zeker niet 
gesloopt. Een vervolggesprek wordt gepland. 
 
Van der Meulen-Ansemsterrein 
Overleg gevoerd met Alwin Beernink van de gemeente over 
onze standpunten voor wat betreft de verpleegstersflat en 
het oude lucifersfabriekje. Wij krijgen niet de mogelijkheid 
om met de drie overgebleven ontwikkelaars te praten. 
 
Overleg met de gemeente 
 
Bouwvergunningen 
Met de gemeente zijn afspraken gemaakt voor wat betreft 
de voorinzage van bouwvergunningen. 
Afgesproken is, dat wij zelf de ingekomen aanvragen 
beoordelen. Bij vragen kunnen wij contact opnemen met de             Centrale hal Philips Bedrijfsschool 
afdeling erfgoed, die uitleg zal geven over onduidelijkheden of,  
als dat nodig is, geanonimiseerde afschriften van de aanvragen zal doorsturen. Onze bezwaren worden dan in 
de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ingebracht. 
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Erfgoedcafé 
Er zal jaarlijks een bijeenkomst met Eindhovense erfgoedinstanties worden georganiseerd. Tijdens zo’n 
bijeenkomst kan door een of meer groepen uitleg gegeven worden van waar zij mee bezig is, wat problemen 
zijn, etc. Coördinatie ligt momenteel bij Laura Bertels (gem erfgoed). 
Monumentenlijst 
In een gesprek met R. Aarts is besproken, dat een aantal panden van de monumentenlijst zou kunnen worden 
verwijderd. Wij kunnen die selectie medebepalen. Een zelfde aantal objecten/panden zou dan weer als nieuw 
aan de monumentenlijst worden toegevoegd. Wordt vervolgd. 
 
Radialen en bestemmingsplannen 
De externe werkgroep (Fons Spijkers, Marcel van Dijk, Piet Beekman) aangevuld met Jos Hüsken beschrijven 
de radialen van Strijp, Gestel en Stratum binnen de Ring (excl. ruime binnenstad) voor de cultuurhistorische 
waardenkaart. Panden die daar als waardevol/karakteristiek zijn vermeld, zijn onderdeel van de radiaal, zoals 
die er tot ongeveer 1920 heeft uitgezien. Zodra de bestemmingsplannen van deze gebieden aan bod komen, 
moeten wij alert zijn op de andere bijzondere bebouwing. 
 
Vergaderingen CRK 
De werkgroep wil graag de vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bijwonen. Zo kunnen 
eventuele ontwikkelingen over bijvoorbeeld Mariënhage worden gevolgd. De agenda dient openbaar te zijn en 
te worden gepubliceerd, maar dat gebeurt in de praktijk nooit. Na veel moeite te hebben gedaan zijn enkel 
vergaderingen bijgewoond. Inmiddels loopt de communicatie tussen Van Abbe en CRK beter. 
 
Verpaupering 
Onze zorgen uitgesproken naar de gemeente, de nota van R. Aarts is inmiddels naar de gemeenteraad en B&W 
gestuurd. Voorwaarde voor het evt. slagen: er moet prioriteit worden gegeven aan toezicht en handhaving. 
Voorbeelden van verpaupering: 
Het van dakpannen ontdane dak van het Duitse kerkje aan de Oirschotsedijk. 
Panden Dommelstraat 6-8-10. 
Bokt 18 Falconcrest 
 

Werkgroep archeologie en cultureel erfgoed 
 
Erfgoedbordjes - Geschiedenis op straat 
De “werkgroep erfgoedbordjes” is een samenwerkingsproject van het erfgoedteam van de gemeente, de 
Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP) en de projectgroep. Het streven is jaarlijks vier á vijf 
nieuwe bordjes te realiseren. De projectgroep en AVKP leveren de ideeën en historische informatie. De 
gemeente zorgt er voor dat de bordjes ook gerealiseerd worden. 2019 was een vruchtbaar jaar. Er zijn vijf 
bordjes gerealiseerd bij de voormalige raadhuizen van de dorpen die in 1920 door Eindhoven zijn 
geannexeerd. De bordjes geven kort informatie over omvang en verleden van die dorpen. 
AVKP besteedde tijdens de Nationale Archeologiedagen in oktober 2018 aandacht aan kastelen en landhuizen 
in Eindhoven. Helaas lukte het toen niet tijdig erfgoedbordjes bij (verdwenen) kasteellocaties te realiseren. In 
2019 zijn alsnog bordjes geplaatst bij drie locaties. 
Bij de Open Monumenten Dagen stond het Stadswandelpark in de schijnwerpers. Als blijvende markeringen 
zijn een groot overzichtsbord geplaats met de geschiedenis van het park en een overzichtsbord van de 
26 kunstwerken in het park. In het park zijn verder bordjes geplaatst bij de verdwenen villa Sancta Ursela, de 
Stadsschouwburg, het Radiomonument en de Philips Sterrenwacht. In totaal staan in Eindhoven nu 
32 erfgoedbordjes.  
Reeds voorbereid zijn vier bordjes voor markante plekken aan de Vestdijk. Die worden in 2020 geplaatst als de 
hele reconstructie van de Vestdijk is afgerond. 
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 Een bijzonder project is de 
referentie aan Kasteel Eindhoven 
op de hoek Vestdijk – Ten 
Hagestraat. Er is een hoekmuurtje 
met waterput opgemetseld op de 
plaats waarvan de oorspronkelijke 
resten nog  in de ondergrond zitten. 
Het bijbehorende uitlegbord 
ontbreek nog en onthulling zal later 
volgen. 
 
Ruimtelijk beleid 
De gemeente biedt HvAS via het 
vooroverleg inspraak bij 
ontwerpbestemmingsplannen. De 
projectgroep archeologie kijkt mee 
naar het archeologiebeleid. De 
gemeente hanteert het 
archeologiebeleid uit 2008. Aan de 
actualisering van dat beleid wordt 
gewerkt, het is er echter nog niet. In 
de reacties op 
ontwerpbestemmingsplannen is 
herhaaldelijk gewezen op de 
noodzaak tot actualisering. Een 
zienswijze voor wat betreft 
archeologie is ingediend bij het 
bestemmingsplan Philipsdorp. Het 
gebied met waarde archeologie was 
onjuist begrensd. De zienswijze is 
gehonoreerd. 

Bij het bestemmingsplan Stratum Hofdijkstraat is geadviseerd de grondwerkzaamheden door 
archeologievrijwilligers te laten begeleiden omdat het plangebied direct grensde aan het oude dorpskern van 
Stratum.  Daar is helaas geen vervolg aan gegeven.  
 
Erfgoedcafé 
Er zijn in Eindhoven diverse erfgoedorganisaties actief. Ze hebben onderling weinig contact waardoor er ook 
weinig samenhang is tussen alle activiteiten en initiatieven. In mei 2019 vond in het Erfgoedhuis een eerste 
erfgoedcafé plaats met als doel elkaar te kennen en informatie uit te wisselen. De bedoeling is dit een of twee 
maal per jaar te herhalen, op verschillende locaties. 
De projectgroep zal actief deelnemen aan dit initiatief 



11 
 

Werkgroep religieus erfgoed 
 
De werkgroep heeft besloten om alleen in dringende en/of moeilijke situaties bij elkaar te komen. Het 
onderlinge contact zal zoveel mogelijk via email plaatsvinden. 
 
1 Vergadering 17-04 op 't Hofke 
Bespreking van het stuk van Hans Lamers, "krachtig en kwetsbaar". 
 
2. H.Hartkerk Ploegstraat 
voortzetting van de contacten met St. Jorisparochie en actiecomité Schrijversbuurt vanwege de 
herbestemming van de kerk. 
In januari heeft de Gemeente de aangevraagde vergunning voor een entertainmentcentrum in de kerk 
afgewezen. En vervolgens heeft de gemeente het bewonerscomité gevraagd met de beoogde huurder in 
gesprek te gaan over alternatieven. 
20-02 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning V19/35980, Ploegstraat 3, verbouwen van het pand + 
plaatsen van logo t.b.v. Sport en recreatie centrum met ondersteunende horeca in de Heilige Hart van Jezus 
kerk. 
In februari gaven wij aan om als gesprekspartner voor de verschillende partijen te willen optreden. Begin 
maart ontvingen we een bericht van de gemeente Eindhoven. "De afgelopen periode (vanaf eind 2018) 
hebben we met de direct betrokken partijen gesproken; op 5 maart a.s. spreken we de 3 partijen gelijk. Het 
proces om met elkaar het gesprek aan te gaan is ingezet en daarbij is al de nodige expertise vanuit 
verschillende disciplines (o.a. monumentencommissie) meegenomen (geborgd via de Intake Ruimtelijke 
Initiatieven). We zien de Van Abbe stichting hierin niet als een aparte (extra) partij die aan tafel hoeft te 
zitten om een bepaald belang te vertegenwoordigen." 
Op 22-03 ontvingen we een bericht van Bert Vinken (actiecomité Schrijversbuurt). Men gaat door met het 
verzet tegen de voorgenomen herbestemming. 
Op 25-09 publiceert de gemeente een Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Ploegstraat 3. Iedereen kan een 
visie indienen. De HvA zal dit niet doen vanwege eerder ingenomen standpunt. 
 
3. Steentjeskerk (zie ook onder Monumenten) 
Begin februari bestaat er een plan om in de kerk een hotel te vestigen. Architect Dirrix zal contact met de 
projectgroep opnemen. 
Op 07-08 bracht een kleine groep een bezoek aan de kerk. Jos maakt rapport op voor gemeente. Stephan 
zorgt voor aanvullende foto's. 
Dit rapport zorgt ervoor dat op 23-09 Ouderen Appel raadsvragen stelt over staat van onderhoud. 
 
 4. Don Boscokerk 
contact met Rutger de Jong (projectmanager) blijft bestaan. Herbestemming van (een deel van) de kerk, 
nieuwbouw van zorgstudio's ernaast. Bestemmingsplan wordt aangepast, kan enige tijd duren. 
Op 12-09 laat Rutger de Jong weten dat de wijziging van het bestemmingsplan is goedgekeurd. 
 
 5. Paterskerk (zie ook onder Monumenten) 
Begin februari is de nadere uitwerking van de biechtstoelen door de architect gereed. "Er is overleg met de 
gemeente Eindhoven waarin we onder andere afspraken maken of de uitwerking voldoende is om de in te 
brengen in het CRK. Zodra we de datum voor de CRK behandeling weten, kunnen wij samen ook een datum 
plannen voor de toelichting van de uitwerking aan jullie." 
Voorafgaand aan een gesprek over biechtstoelen met Karel Franken is er nogal wat gedoe over reeds 
begonnen werkzaamheden aan de biechtstoelen. Geen duidelijkheid over vergunning. Deze wordt pas op 20-
03 gegeven. 
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6. Clarissenklooster 
Afspraak op 11-03 met CRA Vastgoed. Eerste plannen voor herbestemming komen ter tafel. 
Op 27-03 brengen we, samen met Stichting Wederopbouw, een bezoek aan het klooster. 
Op 20 juni is er een bijeenkomst Klankbordgroep Genneper Parken in het klooster. De werkgroep wordt 
daarvoor speciaal uitgenodigd. Presentatie plannen, afsluitende borrel. 
 
 7. Contact met Stichting Roois Cultureel Erfgoed 
07-03 Afvaardiging ontvangen door Marc van Abbe en onze voorzitter. De werkzaamheden betreffende 
cultureel erfgoed verschillen nogal. Samenwerking is daarom geen optie. 
 
8. Contact met Jan Hopstaken, raadslid PvdA 
31-01 "Het valt mij op dat we vaker aanlopen tegen initiatieven in de stad in panden van Het Bisdom. 
Eigenaar van veel leeglopend religieus erfgoed. Helaas kiest het bisdom bij de invulling van haar panden niet 
vaak voor maatschappelijk relevante invullingen. Bijvoorbeeld Gerardusplein, nu de kerk aan de 
Gestelsestraat waar gedoe over is." Hij blijft onze werkzaamheden volgen en wil het contact in stand houden. 
 
9. Contact met Christo Weijs en Niels Groot, raadsleden CDA 
Op 04-02 stellen zij raadsvragen betreffende sloop toren Tivolikerk. Het antwoord van B&W volgt op 28-02. 
Ook het CDA wil het contact in stand houden. 
 

10. O.L. Vrouwe van Fatimakerk 
Op 14-03 maken we melding bij de gemeente over 
verloedering van de kerk. Dit wordt op 12- 07 gevolgd 
door een bericht naar Jan Hopstaken betreffende de 
voortgaande verloedering en op 19-08 door een bericht 
naar de gemeente omtrent het uitblijven van actie tegen 
verloedering. 
Op 30-08 meldt Remon Aarts dat hij actie gaat 
ondernemen. Dit resulteert op 31-10 in een bezoek aan 
de kerk met delegaties van HvA en Stichting 
Wederopbouw, Remon Aarts, architect en beheerder. In 
november laat de beheerder een waardestellend rapport  

 maken. 
 
11. Maranathekerk (zie ook onder Monumenten) Problemen met de toren. Eigenaren willen af van 
monumentenstatus. Dan kan toren gesloopt worden. Om onderhoud aan de toren te laten uitvoeren doet 
het bestuur van de kerk op 25-06 een verzoek om het onderhoud te sponsoren. De van Abbestichting bericht 
op 01-10 aan het bestuur dat niet meegewerkt zal worden aan het opheffen van de monumentenstatus. De 
reactie van het bestuur hierop volgt op 08- 10. 
In oktober heeft Wethouder Thijs een gesprek gehad met bestuur. De gemeente werkt beslist niet mee met 
het opheffen van de monumentenstatus. In december stuurt het bestuur van de kerk een brief aan de 
gemeente. Opnieuw verwijzen ze naar de bouwkundige staat van de toren naast de kerk. De Stichting 
ontvangt een afschrift. 
 
12. Zusterhuis klooster Tivoli Heezerweg 
contact met Dhr. Meurders omtrent bezwaar tegen verleende vergunning tot verbouw. De hoorzitting is op 
13-11. 
Op 22-11 wordt vergunning aangevraagd voor kappen van een boom. Werkgroep Groen om advies gevraagd. 
Trefpunt Groen heeft rapport opgemaakt. Boom is dood. Daarom kan er geen voorwaarde voor herplant 
worden opgelegd. 
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13. Klooster Poeijersstraat 
Uitnodiging voor een gesprek op 24-10 met Dhr. Gertjan Vromans van Woonbedrijf over herbestemming 
voormalig klooster en nieuwbouw naast het klooster. Onbekend was dat een ornament boven de 
hoofdingang gemaakt is door Hugo Brouwer. Dit wordt in de beschrijving opgenomen en zal bewaard 
worden. 
 
14. Kerkenvisie 
02-04 Eerste stap betreffende Kerkenvisie. Christo Weijs (CDA) wil hierover contact. 
25-07 Remon Aarts is bezig om het gemeentelijk standpunt te bepalen vanuit het monumentenbeleid. 
06-09 Bericht van afdeling monumenten : "Onlangs heeft wethouder Thijs een toezegging naar de raad 
gedaan een gesprek te organiseren met betrokkenen bij het religieus erfgoed in Eindhoven. Wij zijn nu bezig 
met de voorbereiding daarvan en gaan binnenkort dit gesprek inplannen en organiseren. Daar zullen we 
jullie uiteraard bij betrekken en voor uitnodigen." 
Uitnodiging voor startgesprek Kerkenvisie op 24-10 op de Nachtegaallaan. Aanwezig zijn Nico van Dongen 
(parochie Eindhoven Zuid), Aloys Putmans (parochie Eindhoven Noord) en onze voorzitter. De gemeente 
wordt vertegenwoordigd door Marloes Groot en Charissa van Eik. 
Dit gesprek was een opmaat naar de grotere bijeenkomst op 10 december. 
Op deze datum kwamen ruim 30 genodigden bijeen in de Remonstrantse Kerk. De werkgroep was 
vertegenwoordigd door Paul, Liz en Stephan. 
Na verslaglegging hierover op de algemene vergadering van 19-12 komt het verzoek aan de werkgroep een 
notitie op te stellen richting B&W om ernstig te overwegen toch een Kerkenvisie op te stellen. 
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Themagroep II 
Natuur en Landschappen 
 
Werkgroep Groen 
 
De Werkgroep bestond in 2019 uit: 
Cis van der Vleuten, voorzitter (vanaf 15-04-2019), Peter van den Baar, Simon van Schooten*), Henk 
Hulshuizen, Ed Brakke, Toon Meulensteen, Nico Stoevelaar, Jan Vogels, Jos de Greef en Jos Peters.  
De vergaderingen werden regelmatig bijgewoond door Joop van Hout en Lieke Stoffelen van Trefpunt Groen 
Eindhoven (TGE) 
*) Simon is in de loop van 2019 (tijdelijk) gestopt 
De werkgroep vergaderde met vaste agendapunten. 
In 2019 zijn 9 vergaderingen gehouden. 
 

1. Beleid; · 
a. Leden van de werkgroep hebben gesprekken gevoerd met wethouder Thijs, die in de loop van het jaar 

wethouder van der Meer is opgevolgd. Daarbij zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen; 
b. De inrichtingsplannen voor de groeninvulling van de Brainport Industrie Campus (BIC) zijn verkregen. Er is 

een begin gemaakt met de controle op de uitvoering van deze plannen. Dit werk wordt in 2020 
voortgezet;  

c. De werkgroep krijgt in een vroegtijdig stadium via TGE de beschikking over nieuwe bestemmingsplannen, 
zodat voordat de plannen in procedure komen al een mening kan worden gegeven. 

d. Werkgroep was actief betrokken bij de uitvoering van het groen beleidsplan. 
 

2. Genneper Parken. 
Leden van de werkgroep maken deel uit van de Klankbordgroep Genneper Parken (Kbg).  
Wat betreft de Park&Ride op de velden van RPC wordt de uitvoering van het werk nauwlettend gevolgd. 
Daarbij is vooral aandacht voor het toezicht op het nakomen van gemaakte afspraken met betrekking tot 
de groencompensatie, o.a. het teruggeven aan de natuur van de grote parkeerplaats P4. Afspraken 
daarover zijn vastgelegd. 
 
De werkgroep heeft zich vooral bezig gehouden met de actualisering van de visie Genneper Parken, zoals 
die is opgenomen in het zogenaamde Position Paper. 
De werkgroep heeft een uitvoerige reactie op dit stuk opgesteld, die door de Kbg unaniem werd 
onderschreven. 
 
De werkgroep heeft zich verder beziggehouden met de beoordeling van de plannen van het Eindhoven 
Museum, inmiddels bekend onder de naam VONK. 
Dit zal in 2020 worden voortgezet, waarbij ondersteuning zal worden gevraagd van andere werkgroepen. 
 

3. Natuurgebieden en overige gebieden met grootschalig groen; · 
4. Gloeilampenplantsoen. 

Aan dit plantsoen zijn een aantal werkzaamheden gedaan Het resultaat is een duidelijke verbetering 
t.o.v. de oude situatie. 

a. Leden van de werkgroep hebben ook dit jaar nauwlettend toegezien of de regels met betrekking 
tot het kappen van bomen werden nageleefd, mede naar aanleiding van berichten van bewoners van 
Tegenbosch. Een enkele maal is melding gemaakt van illegale bomenkap. Dit heeft soms tot actie van de 
gemeente geleid. 
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heeft plaatsgevonden. De geplande verkoop van het landgoed wordt nauwlettend gevolgd. 

b. Werkgroep heeft deelgenomen aan het samenwerkingsverband Brainportpark en volgt 
nauwlettend de afgesproken natuurcompensatie BIC 1. 

c. Het bestemmingsplan Buitengebied is in bespreking gekomen, waaraan door leden van de Verder 
is voortdurend gekeken naar de ontwikkelingen op het landgoed De Wielewaal, waar illegale kap 
werkgroep wordt deelgenomen. 
 

5. Bestemmingsplannen 
Het plan Mariënhage. 
Hierbij is samengewerkt met andere 
projectgroepen en TGE. 
Eikenburg. 
Leden van de werkgroep zijn steeds 
betrokken geweest bij de uitvoering 
van het project van Trudo. Dit wordt 
voor zover nodig voortgezet. 
Bestemmingsplannen, die in de 
ontwikkelingsfase voor advies worden 
voorgelegd, worden door de 
werkgroep op het aspect groen samen 
met o.a. Trefpunt Groen Eindhoven 
bekeken. 
Park Evoluon. 
TGE heeft werkgroep gevraagd om 
samen het groenplan te beoordelen.  Bokt 
Hoogbouwvisie. 
Werkgroep zal haar bijdrage leveren met betrekking tot het groen. 
 

6. Openbare ruimte; 
De werkgroep blijft alert op ontwikkelingen in de openbare ruimte. 
 

7. Water; · 
Dit onderwerp is aan de orde geweest in 2019 in relatie met de Genneper Parken, aangezien Brabant Water 
op zijn terrein enkele gebouwen grondig gaat renoveren. 
 

8. Overige onderwerpen. 
De werkgroep heeft dit jaar tot juli haar vergaderingen gehouden in het kantoor van Trudo op het landgoed 
Eikenburg. In verband met renoveringswerkzaamheden was deze locatie niet langer beschikbaar. 
Vanaf augustus 2019 vinden de vergaderingen plaats bij de Reddingsbrigade Eindhoven in het zwembad de 
Spetter Antoon Coolenlaan 1 Eindhoven.  

 
Tot slot wil de werkgroep Trudo en de Reddingsbrigade danken voor het beschikbaar stellen van de 

vergaderruimte en Trefpunt Groen Eindhoven voor de samenwerking. 
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Themagroep III 
Openbare ruimte en kunst 
 
Werkgroep Ruimtelijke kwaliteit 
 
Samenstelling Werkgroep 
In februari is André Meijer de werkgroep komen versterken. 
Edith van Dijk heeft zich wegens drukke werkzaamheden in het najaar van 2019 uit de werkgroep 
teruggetrokken. 
De werkgroep bestond eind 2019 uit Hein van Buul, Marcel van Dijk, Fred Hund (secretaris), André Meijer, 
Ruud Nordt, Jan van de Sande (voorzitter), Fons Spijkers (adviseur) en Hans van Voorene. 

1.   Overleg/kennismaking 
In 2019 hebben vertegenwoordigers van de Werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit deelgenomen aan het 
erfgoedoverleg van de gemeente met de erfgoedstichtingen. 
 
Vanuit onze werkgroep is eveneens deelgenomen aan het reguliere overleg van de Henri van Abbe Stichting 
met leden van het college van Burgemeester en Wethouders. 
 
Ook is vanuit onze werkgroep deelgenomen aan de rondgang van de Henri van Abbe Stichting langs de 
politieke fracties van de gemeenteraad. 
 

2.   Beleid 
Cultuurhistorische Waardenkaart 
Door leden van de werkgroep is (op 
persoonlijke titel) assistentie verleend bij de 
dringend gewenste actualisatie van de 
cultuurhistorische waardenkaart van 2008 en 
de actualisatie van het beleidsplan archeologie 
2008-2012. Daarbij is opnieuw een aantal 
historische radialen beschreven, geanalyseerd 
en gewaardeerd. Inmiddels zijn, behalve van 
Woensel binnen de Ring, Acht, Tongelre binnen 
de Ring en gedeelten van Stratum, alle radialen 
beschreven. 
Deze activiteit loopt ook het komende jaar 
door. 
 
 

 
3.   Projecten 
In 2019 hebben vertegenwoordigers van de werkgroep overleggen bijgewoond en of geadviseerd over een 
groot aantal projecten die in het navolgende met steekwoorden zijn aangeduid. 
 Evoluon 

 Hartje Eindhoven/PSV-laan 
Met name is aangedrongen op een goede afstemming van de nieuwbouw op de bestaande bebouwing en 
op de vormgeving en invulling van de plint. Ook is voortdurend aangedrongen op een grotere variëteit in 
de laatste drie blokken om een boeiender geheel te krijgen. 
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 De Nieuwe Bergen 

 Tivoli (kerk) 

 Emmasingelkwadrant (TAC, 
Victoriatoren) 
Een voor onze werkgroep 
harde randvoorwaarde 
voor de hier gedachte 
ontwikkelingen is het 
zichtbaar houden van het 
historisch tracé van de 
Gagelstraat. Hierbij 
ontvingen we veel steun 
vanuit de gemeente. Er ligt 
nu een gemeenschappelijk 
voorstel om het gewenste 
doel te bereiken. 

  

  

 Van der Meulen Ansems terrein 
Van begin af aan is door ons aangedrongen op het behoud van de voormalige verpleegstersflat en de 
oude luciferfabriek. Daarnaast hebben wij verbetering van de ‘doorwaadbaarheid’ van dit gebied bepleit. 

 Stadhuisplein 
We hebben zowel gereageerd op de verbouwplannen voor het Stadhuis zelf als op de plannen van 
Goevaers voor de overzijde van het Stadhuisplein.  

 Binnenstad  
Vertegenwoordigers van onze werkgroep hebben deelgenomen aan gesprekken met gemeente en 
supervisor Winy Maas over verdichting en hoogbouw in de binnenstad. 
Daarnaast is deelgenomen aan de Klankbordgroep Boeiende Binnenstad waarin vooral gesproken is over 
de inrichting van de openbare ruimte met alternatieve soorten verharding, kleuren en groen. 

 Eikenburg 
 Glaslab 
 District E 
 Bloemenbuurt-Noord 
 Steentjeskerk 
 Ontwikkelingsvisie Fellenoord (Eindhoven Internationaal Knooppunt XL) 
 Omgevingsvisie 
 Plan Celsius Fase 3 en 4 

 
De meeste van de hier genoemde projecten lopen door in 2020. 
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4.  Bestemmingsplannen/omgevingsvergunningen 

In het kader van de door de gemeente aan de stichting geboden mogelijkheden voor commentaar in 
vooroverlegfase, zienswijzen en bezwaren heeft de werkgroep zich beziggehouden met o.a. de volgende 
plannen. 
 
Voorontwerpbestemmingsplan IX en X Strijp binnen de Ring 
2007 

woningbouw op de terreinen Vogelzang en Van 
de Ven&Co 

Voorontwerpbestemmingsplan Samenspraak Buitengebied 
2019 

 

Voorontwerpbestemmingsplan Tongelre buiten de Ring 
2019 

actualisatie bestaande plannen  

Concept best. Plan Park Forum  infrastructuur 
Voorontwerpbest. Plan Strijp buiten de Ring 2019 actualisatie bestaande plannen  
Voorontwerpbest.plan  I Bedrijventerrein De Kade bouw dierenopvangcentrum 
Voorontwerpbest.plan VIII Stratum binnen de Ring 2007 wijzigen bedrijfs-en verkeersbestemming 

voormalige Lidl aan de Hofdijkstraat in een 
woonbestemming 

Voorontwerpbest.plan I Luchthaven Eindhoven e.o.  bouw parkeergarage P5 
Voorontwerpbest.plan V Kerkdorp Acht 2007 aanpassing woonwagenlocatie Alblasstraat 
Voorontwerpbest.plan Kempenbaan-Oost 2019 verbetering bereikbaarheid De Run, aanpassing 

aansluiting Karel de Groetelaan op N2 
Concept Ontwerpbestemmingsplan Philipsdorp 
Langdonkenstraat 

bouw van 13 woningen 

Voorontwerpbest.plan Stationsplein-Zuid (District E) bouw van complex met drie torens (Amvest) 
Omgevingsvergunning Ploegstraat verbouwing Heilige Hart van Jezuskerk 
Voorontwerpbest.plan Prinsejagt-Driehoeksbos 2019 actualisatie diverse best.plannen 
Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Kanaalstraat 4-6-8  
en Tramstraat 37 

gebruiksvergunning Hotel Mariënhage 

Concept Ontwerpbestemmingsplan Woensel-West 2013 
(plan Celsius fase 3 en 4 

sloop en nieuwbouw woonwijk 

Ontwerpbest.plan I Philipsdorp 2013 (Langdonkenstraat) en 
ontwerp Omgevingsvergunning 
Draaiboomstraat/Langdonkenstraat 

bouw van 13 woningen 

Ontwerpbest.plan I Oud Woensel (Kronehoefstraat-Van 
Brakelstraat 

bouw van 42 appartementen in 5 lagen 

Ontwerpbest.plan IV Stratum binnen de Ring II bouw van 26 appartementen op terrein van 
4 gesloopte woningen aan de Stuiverstraat 

 
De behandeling van de twee laatstgenoemde ontwerpbestemmingsplannen loopt door in 2020. 
Zienswijzen zijn in nauw overleg met andere relevante  werkgroepen binnen de stichting tot stand gekomen. In 
(nog) geen van de gevallen is onze reactie uitgemond in een formeel bezwaar. 
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Werkgroep Kunst in de openbare ruimte 

De werkgroep is het jaar 2019 gestart met de volgende personen: Ria Hermanussen (lid), Greetje Heijmans 
(lid), Peter Thoben (lid) en Harm Brink (lid/voorzitter). Aan het einde van het jaar heeft Greetje Heijmans de 
werkgroep verlaten.  
 
In 2019 kwam de werkgroep vijfkeer bijeen voor gezamenlijk werkoverleg. Al in november 2018 is de 
werkgroep gestart met een eerste werkbezoek aan het Stadswandelpark. Dit werkbezoek had als doel te 
onderzoeken wat op dat moment de staat van de beeldende kunst in Eindhoven was, toegespitst op het 
genoemde gebied. Ons onderzoek richtte zich niet alleen op de staat van de zelfstandige objecten, maar ook 
op de samenhang met de omgeving, functie(s) van het object, de relatie met zijn geschiedenis, wanneer, hoe 
en waarom is het beeld daar neergezet, staat het er nog/wat is erbij gekomen en vervult het beeld nog steeds 
zijn functie.  
 
Het uitgangspunt was de in 2000/1 door Jenneke Lambert en Peter Thoben gemaakte inventarisatie, 
gepubliceerd in het BEELDENBOEK EINDHOVEN.  Aan de hand hiervan heeft de werkgroep getracht, breed 
steekproefsgewijze een totaalbeeld te krijgen van de staat anno 2019 van de Eindhovense kunst in de 
openbare ruimte.  

- Werkbezoek aan Woensel (noordwestelijk deel), met de auto. Context karakteristieken: beelden in een 
winkelcentrum, op een begraafplaats, verdwaalt in woonwijken, bij scholen, herdenkingsmonumenten 
(niet als kunst).  

- Fietsend door divers binnenstedelijk gebied, zoals Edenstraat (apart Centrum Kerkhof, het  Eindhovense ‘Père-
Lachaise’), Keizersgracht, Wilhelminaplein e.o., Victoriahof, Mathildelaan, Septemberplein, 
Kruisstraat/Fellenoord, Elisabethtunnel, Vonderweg.  

- Lopende in- en aan het stadscentrum grenzende gebieden, zoals Anna Frank Plantsoen, rond het Van 
Abbemuseum en stadhuis/stadhuisplein, door centrum winkelgebieden, Station Eindhoven Centrum, langs 
enkele historische plekken zoals Mariënhage, NRE-terrein en havenhoofd, andere zijde Van Abbemuseum.   

- Een rondrit met de auto langs diverse (semi-) bekende gebouwen en stadsinvalswegen om te kijken: wat staat 
er aan kunst (beelden, murals, andersoortig zoals architectuur/foto billboards, etc.) vanaf de weg te zien. 
En heeft dit ‘iconische’ kwaliteit voor de stad of het gebouw (weet en herken je het, weet je, hiermee ben 
ik op de plek waar ik wil zijn). Een uitgebreide rondrit langs alle bekende en semi-bekende beelden in 
Stratum, Tongelre, Woensel (binnenrondweg) Grote Beek-terreinen, Strijp, Meerhoven en Gestel. 

De werkgroep veronderstelt doormiddel van deze werkbezoeken een gefundeerd beeld te hebben gekregen 
van wat de staat is anno 2019 van de openbare beeldende kunst in Eindhoven. Onze belangrijkste conclusies 
zijn dat deze Kunst anno 2019 in een deplorabele staat verkeerd. Van een jarenlang beleid (geen beleid), in 
feite ingezet in 1997, gericht op een zeer gebrekige minimale instandhouding, zijn we inmiddels beland in een 
staat van onomkeerbare kapitaalsvernietiging. De HvAS werkgroep Kunst etc. voorziet in een oplossing van dit 
probleem. En wel door de instelling – als het kan zo snel mogelijk – van een Gemeentelijke Commissie 
Stadsbeeld, naar het voorbeeld zoals deze in de jaren 1970 - 1980 heeft bestaan. Een nieuwe Commissie 
Stadsbeeld zou bevoegdheden moeten krijgen voor beleidsontwikkeling, onderhoudsuitvoering, vernieuwing 
en vernieuwingsstimulering, kortom een commissie die budget beschikbaar krijgt voor herstel, continuering 
(onderhoud) en daadwerkelijke vernieuwing.  
De werkgroep heeft rond de zomer van 2019 haar zorgen verwoord in een brief aan wethouder mevrouw List. 
Deze brief is verstuurd op 2 sept. 2019. Hoewel tien dagen later een retourantwoord werd ontvangen waarin 
het vooruitzicht werd gesteld dat op zeer korte termijn een gesprek zou worden gearrangeerd tussen de 
wethouder en de werkgroep, is er tot op heden (april 2020) nog geen afspraak gemaakt. In februari 2020 is 
door de gemeente een voorstel gedaan om een vervangend gesprek te voeren tussen dhr. Anton van Gerwen 
en de werkgroep. Ook dat heeft anno april 2020 nog niet plaatsgevonden als gevolg van de Corona 
omstandigheden. 
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Verdere acties in 2019 zijn:  
 
Het verdwijnen van 2 van de 22 mozaïek medaillons, een kunstwerk van Piet Dirkx, op de spoorwand langs de 
PSV-laan, was aanleiding om de verdere achtergronden te onderzoeken. In dat kader zijn gesprekken gevoerd 
met senior-adviseur Dienst Ruimtelijke Kwaliteit, dhr. Jean van Opzeeland en de onderhoudsbeheerder dhr. 
Johan van der Boomen. Deze gesprekken leerden dat de verwijdering van de 2 medaillons op een misverstand 
berustte. Daarnaast bood dit een aardig kijkje in hoe de gemeentelijke zorg en aandacht voor de kunst in de 
openbare ruimte is georganiseerd.  
 
Zo werd ons duidelijk dat de Dienst Ruimtelijke Kwaliteit die volgens gemeentelijke verordening weliswaar op 
papier verantwoordelijk is voor het domein ‘kunst in de openbare ruimte’, maar in de praktijk nooit een enkel 
initiatief op dit terrein heeft ondernomen en ook niet over de vereiste expertise beschikt.  
 
De gemeente erkent alleen verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van kunst in de openbare ruimte. 
Voor dit onderhoud is een budget van ca. 35.000 euro beschikbaar. Volgens Johan van der Boomen, die naar 
eigen zeggen voor 10% van zijn tijd verantwoordelijk is voor alle voorkomende onderhoudsproblemen 
aangaande kunst, gaat ruim de helft van het budget op aan de periodieke schoonmaakbeurt van het beeld ‘De 
Pins’.  
 
Bij onderhoudsmeldingen van inwoners, c.q. publieke meldingen, beslist Van der Boomen zelf, vanuit eigen 
overwegingen, of zo’n melding wel of niet wordt uitgevoerd (dit is bij toeval separaat getest door meerdere 
melders). Zo’n publieks- of burgermelding wordt nooit beantwoord, niet als er wel iets aan wordt gedaan, ook 
niet als niets aan wordt gedaan.  
In de gevoerde gesprekken kwam ook de opslag van niet gebruikte kunst aan de orde, Van der Boomen 
verzorgde een introductie voor de werkgroep bij het bedrijf dat deze werken in opslag heeft. Hieruit volgde 
een werkbezoek aan Van den Eijnden/Artmovers. Wij gebruikten hier een trigger methode, eerder al hadden 
wij vastgesteld dat een beeld van Heinz Mack was verdwenen. Dit is een lichtsculptuur dat momenteel op de 
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TEFAF een geschatte (door HB) waarde van minstens een miljoen zou opbrengen. Dit beeld heeft in de hal van 
het stadskantoor gestaan, via het kantoorbeheer is met tussenpozen van steeds meerdere weken, 5-maal de 
vraag gesteld, kunt u mij zeggen waar het beeld zich bevindt? De beheerder heeft 5-keer gemeld dat hij intern 
een zoekactie is gestart, echter geen resultaten. Een tweede beeld betreft een neonsculptuur van Matt 
Mullican, onderdeel van ‘De Rode Loper’, verondersteld als verdwenen. Dit werk zou geen verhandelbare 
waarde hebben, maar voor een reconstructie van ‘De Rode Loper’ zou dit onderdeel opnieuw moeten worden 
gemaakt en zouden de kosten vele tonnen bedragen. Beide beelden konden uit de hightech containeropslag 
van Artmovers tevoorschijn worden gehaald. Het beeld van Mack had een technisch probleem, wat zeker 
reparabel leek. De werkgroep kwam tot de volgende conclusie: de kunstwerken uit de openbare ruimte die 
door de gemeente worden opgeslagen, lijken bij Artmovers in goede handen. Het grote gevaar voor deze 
kunstwerken, en dat zijn er nogal wat, is dat zij voor lange tijd ‘buiten beeld’ zijn. Dat er geen nieuwe plek voor 
ze wordt gevonden, dat ze vergeten raken en dat uiteindelijk de kosten voor de opslag zo hoog zijn dat de 
gemeente Eindhoven besluit om deze kunstwerken dan maar ‘op te ruimen’.  
 
Het is de werkgroep gebleken dat, hoewel formeel het onderwerp ‘kunst in de publieke ruimte’ niet op de 
gemeentelijke agenda staat, er in 2019 toch enige aandacht is gekomen voor dit hiaat in het beleid. Gebleken 
is dat er, gegroeid vanuit de verantwoordelijkheid voor beheer en behoud van kunst, in de loop van 2019 een 
interne ambtelijke werkgroep is ontstaan, geleid door dhr. Anton van Gerwen. Hiermee lijkt een 
aanspreekbaar gemeentelijk loket voor zaken op het gebied van kunst te zijn ontstaan. Enkele leden van de 
HvAS-werkgroep hebben meerdere malen met Van Gerwen gesproken over uiteenlopende zaken zoals 
opgeslagen kunst en voorstellen voor het (her)plaatsen van beelden. 
 
Door Peter Thoben en Harm Brink zijn nadere onderzoeken gedaan naar de vroegere inrichting van het 
openbare kunstbeheer. Onder meer door een gesprek met oud-directeur Afdeling Kunst Cultuur, dhr. Ab 
Hofstee, en onderzoeken naar oude beleidsnota’s/jaarverslagen Kunst en Cultuur, en het daaraan 
voorafgaande Kunststichting Eindhoven. Alsook recentere rapportages, zoals ‘Manifest Cultureel Eindhoven’ 
2014, ‘Cultuurscan 2015’, etc.    
 

 
Overloop zaken van 2018 naar 2019 naar 2020: 
 
Kunst van Peter Struycken in de stadhuistoren. Na de oplevering van de renovatie in 2018 heeft de werkgroep 
het reliëf van Struycken op de liftwanden onderzocht. Hierover is een publicatie verschenen die de eenduidige 
conclusie onderbouwt: het kunstwerk is vernietigd. De gemeente is daarop in overleg getreden met de 
werkgroep. En is overeengekomen dat de gemeente voor volledig herstel van het kunstwerk zorg zal dragen. 
De uitvoeringsvoorbereidingen van het herstel zijn in 2019 gestart, maar tot daadwerkelijke uitvoering is het 
nog niet gekomen, ook niet in het begin van 2020. De werkgroep volgt de ontwikkelingen hieromtrent op de 
voet en zal tot aan de oplevering met een eindbeoordeling over het herstel van het kunstwerk komen. Hopelijk 
is dat in 2020.  
 
Herstel/reconstructie van ‘De Rode Loper’. Dit kunstwerk bestaat uit 15 verschillende elementen (de rij T-
vormige lichtmasten is als geheel 1 van de 15) en bevindt zich in het openbare gebied tussen de Catharinakerk 
en het Van Abbemuseum. Na de installatie in 1997 van deze eigenlijke kunstroute zijn er meerdere onderdelen 
verdwenen, c.q. veronderstelt vernietigd. Nog maar kortgeleden, bij de verbouwing van de ingang van het 
stadhuis, werd nog op het nippertje een onderdeel van het weggooien (wat moeten we er mee?) gered. De 
werkgroep heeft in 2019 meerdere malen de staat van het kunstwerk onderzocht. De gemeente heeft al vaker 
te kennen gegeven dat ‘De Rode Loper’ zal worden hersteld. Gezien de geplande bouwwerkzaamheden in dit 
gebied, met verschillende hoge torens, zal dit nog wel even op zich laten wachten. De werkgroep ‘Kunst etc.’ 
formuleert ten aanzien hiervan een zgn stadsbeelddilemma: zeker, ‘De Rode Loper’ reconstrueren, maar dan 
wel compleet en goed! Zo niet, dan definitief en helemaal laten verdwijnen.  
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Themagroep IV 
Stedenbouwkundige dragers 
 
Projectgroep Strijp-S en -T 
 
Leden van de werkgroep waren: M. van Abbe, P. van den Baar (voorzitter), H. van Buul, C. Hinnen, R. van de 
Leur, R. Nordt, R. Peppelenbos, J. Peters (secretaris) en J .van de Sande. 
 
“Als je Strijp S overziet is de hele ontwikkeling van de Nederlandse architectuur op die plaats terug te zien.” 
 
Gebouw Nico en Poortgebouw 
Is weer actueel. Het concept is veranderd. Er is een andere architect op gezet. De projectleider is dezelfde als 
bij Tivoli aan de Heezerweg: Joep van Eijkeren. De werkgroep heeft de nieuwste tekeningen opgevraagd 
 
Chinees paviljoen 
Na de bouwvakvakantie wordt een aanvang gemaakt met de bouw van het Chinees Paviljoen. De 
grondverplaatsing is al geschied. 
 
Glasfabriek 
De werkgroep informeert naar de plannen om het zicht op de gewelven van de oude glasfabriek te behouden. 
P. Goevaers heeft bij monde van Bert Dirrix een presentatie gegeven over de ontwikkeling van het Glaslab. Het 
is een subtiel ontwerp, maar de getoonde tekeningen kloppen niet. Daarover hebben we opmerkingen 
gemaakt en uiteindelijk, na interventie van Bob Goevaers, zijn de tekeningen aangepast en zijn de goede 
tekeningen opgestuurd. 
 
Ziggogebouw 
Wanneer in de plint van het nieuwe Ziggo-gebouw auto’s te zien gaan zijn, zijn we niet akkoord. Dit aan Jos 
Roijmans laten weten. Hoe de plint er dan wel uit moet zien is de vraag. 
 
Plan P 
Medewerker van de gemeente, Alwin Beernink heeft uitleg gegeven over gebouw Plan P, dat wordt gebouwd 
op de plaats van de tijdelijke parkeergarage naast het Klokgebouw. Plan P wordt door de Gemeente 
ontwikkeld samen met de architect De Bever. 
De indruk bestaat dat Plan P een uitdagend gebouw gaat worden. De structuur van het gebouw is aardig, de 
gevel/plint moet ‘open’ blijven. De hoogte moet ‘lijnen’ met het Klokgebouw Zichtlijnen moeten worden 
opgevraagd, zodat het Klokgebouw zichtbaar blijft vanuit de Philitelaan. 
Na informeren blijkt, dat de hoogte gelijk wordt aan de hoogste rand van het klokgebouw. De ontwikkeling 
moet goed gevolgd worden. 
 
Gloeilampplantsoen 
De verkoop van het Gloeilampplantsoen is bijna het hele jaar een zorg geweest. De Chinese eigenaar vraagt 8 
miljoen. Het duurt lang voor een effectieve overname een feit is. Uiteindelijk is het plantsoen verworven door 
Goevaers die het park in ere wil herstellen. 
De gemeente wil aan het eind van de Lijmbeekstraat een groenzone creëren die dan aansluit aan het 
Gloeilampplantsoen. Dit alles was vroeger onderdeel van de oude verbindingsweg naar Oirschot. 
Trefpunt Groen was verontrust door de werkzaamheden in het plantsoen die plaatsvonden in de periode net 
voor de DDW. Ze heeft een gesprek gehad met Goevaers en alles blijkt toch in orde te zijn. Het plantsoen was 
vanwege de komende Dutch DesignWeek tijdelijk ingericht. Voor de definitieve inrichting wordt nog overlegd 
met Trefpunt Groen. 
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Industriële aanzicht van Strijp S 
Er is flink gediscussieerd over het 
(industriële) aanzicht van Strijp S 
(n.a.v. stuk in ED dd. 25.05 van 
Paul Henkemans Architectuur en 
Bouwadvies, Eindhoven onder de 
titel: :Kop van Strijp-S vraagt om 
een iconisch gebouw). 
Hoe moet de aansluiting van 
Strijp S en het centrum van de 
stad er uit gaan zien? Moet er een 
cesuur zijn? Moet de kop van  

 Plan SDK op Strijp S                        Strijp S de herkenbaarheid als 
vroeger industrieel gebied versterken? Maak je het gebied herkenbaar als industrieel gebied door het 
Poortgebouw?. Wij zijn van mening dat de stad en Strijp S op een natuurlijke manier in elkaar moeten 
overlopen? Bepalend is de richting van het de kop van Strijp S. 
Moet dit soort gebouwen het industrieel verleden van het terrein benadrukken? 
Directeur Gremmen (SDK vastgoed) vindt die discussie onbelangrijk. Geconstateerd wordt dat hij kennelijk 
zijn gesprekspartner onvoldoende kent en dat hij ook bijgepraat moet worden over de doelstelling van de 
van Abbestichting. Hij zegt toe, regelmatig met de Van Abbe Stichting te zullen overleggen 
 
Gesprek met Adriaan Geuze 
De werkgroep heeft samen met een delegatie uit de andere werkgroepen van de stichting gesproken met 
Adriaan Geuze, de supervisor voor onder andere Strijp S en T. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. 
-Kavel P, -Victoriatoren, -Steentjeskerk en de invloed van ontwikkelaar Breevast op de activiteiten in 
Eindhoven. 
-Hartje Eindhoven (PSV-laan) inclusief bestrating. 
-Zijn kijk op de binnenstad en zijn beeld van de andere supervisoren (waartussen hij enige animositeit 
bespeurt). 
-De ontwikkelaars die continu aan het lobbyen zijn bij gemeente. 
-Zijn kijk op het politieke spel en de “conflicts of interest” die hij ziet bij andere supervisoren. Je kunt niet op 
één moment supervisor en ontwikkelaar tegelijk zijn. 
-Zijn gesprekspartners bij gemeente zijn Jos Rooijmans en de wethouder van wonen. 
-De te nemen besluiten rondom het TAC-gebouw, waaraan veel voorwaarden gebonden zijn. Geuze kon 
kiezen uit minstens 6 initiatieven. Hij is het er niet mee eens dat het TAC zelf nu ook nog ontwikkelaar is. 
 
Haasje over 
Wooncorporatie Sint Trudo is inmiddels begonnen met de bouw van Haasje Over. 
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Projectgroep Mariënhage 
Zie hiervoor de tekst onder de werkgroep Monumentale gebouwen en complexen en de werkgroep Religieus 
erfgoed, Themagroep I. 
 

Projectgroep Van der Meulen-Ansems terrein 
Zie hiervoor de tekst onder de werkgroep Monumentale gebouwen en complexen en onder de werkgroep 
Ruimtelijke Kwaliteit, Themagroep III. 

 
Projectgroep Kerkje Philipsdorp 
Zie hiervoor de tekst onder de werkgroep Monumentale gebouwen en complexen en de werkgroep Religieus 
erfgoed, Themagroep I. 
 

Projectgroep Clarissenklooster 
Zie hiervoor de tekst onder de werkgroep Religieus erfgoed, Themagroep I. 
 

Projectgroep Evoluon 
 
Het cultuurhistorisch onderzoek voor het gebied en het iconische gebouw is klaar. Nu start het archeologisch 
onderzoek. Op dit moment ligt alles stil. Gemeente wil daar het Designmuseum hebben plus een hotel. Als 
de minister hierover positief beslist dat gaan de ontwikkelingen snel. Dan komt er een paviljoen bij. HB Het 
plan van Van Aken van het Evoluon was erg knap. De opdracht om een groenplan te maken ligt bij Lubbers 
Wij stellen voor om een vertaalslag te maken van wat we hebben geleerd van de nieuwbouw van het Van 
Abbemuseum, naar het Evoluon. Bouwen met respect voor het oude is heel goed mogelijk. 

Op het terrein 
van het 
Evoluon zijn 
nog 
taartpunten 
grond die 
eigendom zijn 
van de 
Gemeente. 
Dat is een 
gevolg van de 
zeer 
rommelige 
afspraken 
destijds. 
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Themagroep V 
Communicatie 

 
Gedurende het verslagjaar hebben groepen van verschillende samenstelling gesprekken gevoerd met 
externe organisaties en instanties  
 
-Zowel formeel als informeel voeren wij regelmatig overleg met de Stichting Bescherming Wederopbouw 
Erfgoed Eindhoven (SBWEE). Uiteraard worden in dergelijke gevallen onze belangen op elkaar afgestemd. 
Meerdere keren betuigde onze stichting adhesie voor brieven, die de SBWEE aan derden had verzonden. 
Uiteraard bleek in dergelijke gevallen een gezamenlijk belang. 
 
-Met de Klankbordgroep Genneper Parken wordt regelmatig overleg gepleegd en de vergaderingen van deze 
groep worden bijgewoond. 
 
-Ook met Trefpunt Groen vindt regelmatig overleg plaats. Onze stichting is ook deelnemer aan deze 
organisatie. Twee medewerkers van de stichting Trefpunt Groen bezoeken onze vergaderingen met grote 
regelmaat. 
 
-Met diverse gemeentelijke afdelingen vindt regelmatig overleg plaats. Daarbij worden onze standpunten 
uitgewisseld.  
In een breed erfgoedoverleg praten wij met ambtenaren van diverse disciplines om onze zorgen te uiten, om 
informatie te krijgen over de beleidsstandpunten van de gemeente, om regelmatig gesignaleerde problemen 
te bespreken en zo mogelijk op te lossen. 
Onze stichting wil graag minimaal een keer per jaar overleg hebben met zowel de wethouders als met de 
diverse gemeentefracties. In het verslagjaar zijn bijna alle fracties bezocht en hebben we met meerdere 
wethouders gesproken. 
 
-De jaarlijkse open monumentendag (in september) wordt door het Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) 
georganiseerd. Onze stichting is elk jaar actief tijdens de vergaderingen, waar de activiteiten worden 
bedacht, door het samenstellen van teksten voor de brochure die gratis wordt verstrekt en ook tijdens de 
open monumentendag in september. Samen met meer organisaties zijn deelnemers van onze stichting zijn 
op die dag in touw, om de dag goed te laten verlopen. 
 
-De Nicolaas Clopperstichting in Eindhoven zet zich in om Eindhovense Rijksmonumenten, gemeentelijke 
monumenten en beeldbepalende panden die in eigendom van de gemeente zijn, via hun bemiddeling te 
laten hergebruiken, herbestemmen of in stand te houden. 
Uiteraard hebben onze beide stichtingen een gemeenschappelijke belang. Hierover spreken wij een of twee 
keer per jaar. 
 
-De Henri van Abbestichting is in 2019 weer regelmatig in het nieuws geweest vanwege haar enerverende 
taak als bewaker van het cultureel erfgoed. Zowel op positieve wijze als in opiniërende vorm werden de 
meningen en standpunten van de Stichting en haar diverse deelnemers in het Eindhovens Dagblad geplaats, 
werden meningen gehoord op Omroep 040 en een groot artikel geplaatst vanwege het jubileum van de 
Stichting in het glossy magazine Frits.  
Daarnaast waren er meerdere plezierige momenten waarbij het glas werd geheven. 
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5. Henri van Abbepenning en de Henri van Abbelezing  
 
De Henri van Abbe Stichting organiseert het ene jaar een lezing en het andere 
jaar reikt zij de penning uit: In 2019 vond een lezing plaats, de penning zal 
weer in 2020 worden uitgereikt. 
 
 
 
Henri Van Abbelezing, door de Henri van Abbe Stichting samen met Trefpunt 
Groen georganiseerd 
 
Op woensdagavond 27 november organiseerden de Henri van Abbe Stichting en de Stichting Trefpunt Groen 
Eindhoven samen een lezing over de ontwikkeling van de Brainport Eindhoven in de context van omgang van 
de mens met de natuur, waarbij de nadruk op dit laatste zal liggen. 
De lezing werd gehouden in gebouw TQ op Strijp T en werd door circa 250 personen bijgewoond. 
Het resultaat van de gezamenlijke activiteiten van de Stichting Trefpunt Groen en onze stichting en mag als 
zeer geslaagd worden gekenmerkt, vooral dankzij de plezierige wijze waarop de heer Schouten het gehoor in 
zijn zoektocht betrok. 
 
Spreker was Matthijs G.C. Schouten (1952) een Nederlandse ecoloog en filosoof die in dienst is van 
Staatsbosbeheer. Hij heeft tevens een aanstelling als buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie van het 
natuurherstel bij de leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie van Universiteit Wageningen. Ook is hij 
hoogleraar natuur- en landschapsbescherming aan de Universiteit van Cork, Ierland. 
Matthijs Schouten studeerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft een grote belangstelling voor 
levensbeschouwelijke kwesties, en in het bijzonder voor onze perceptie van natuur. Hij studeerde 
vergelijkende godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie. Bij Staatsbosbeheer houdt hij zich bezig met 
ecologie en milieufilosofie, vooral gericht op strategische vragen. Hij is Ierlandkenner, boeddhist en 
vegetariër. In 2003 werd aan hem de Groeneveldprijs toegekend. 
 

De avond stond in het teken van de manier 
waarop de mens met de natuur omgaat, de 
natuur beziet, in relatie tot de mens die in 
een groeiende stad verblijft in, Eindhoven, 
in een in cultuur gebrachte ‘natuurlijke’ 
omgeving. Met andere woorden: er wordt 
even stilgestaan bij de onstuimige groei en 
ambitieuze plannenmakerij waarmee de 
Eindhovenaren momenteel wordt 
geconfronteerd. Zowel de Henri van Abbe 
Stichting als de Stichting Trefpunt Groen 
bezien deze ontwikkelingen met zorg. Is het 
wel voldoende om de binnenstad te 
vergroenen, er geen auto’s meer in toe te 
laten en een afwateringsrooster hier en een 

daktuin daar te realiseren? En zo ja, voor wie is dat dan voldoende, voor de ‘stads’mens of voor de 
‘stads’flora en-fauna. De inleiding van de heer Schouten zal stof bieden hier eens fundamenteler over na te 
denken en te spreken met elkaar. 
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Bijlage I 
 
De website 
Onder de naam www.vanabbestichting.nl is de website van de Stichting sinds enkele jaren 
operationeel. De informatie die op de website wordt aangeboden en voortdurend wordt 
geactualiseerd door B. Hüsken, is deels vrij toegankelijk voor geïnteresseerden en deels via een 
wachtwoord voor de bestuursleden. Op de openbare site is elke activiteit van onze stichting te 
volgen. De ledensite bevat informatie over onder andere de statuten, de KvK-informatie, 
adressen van de leden, een foto-archief, de agenda en de notulen van de vergaderingen en de 
uitgegane correspondentie. 
 
In 2015 is een begin gemaakt met de vernieuwing van de website en is verder nagedacht over 
de manier waarop onze stichting zich met social media (zoals facebook en twitter) breder kan 
profileren naar de Eindhovense bevolking. In 2017 is de vernieuwde website operationeel, wat 
heeft geleid tot een aanmerkelijke stijging van het aantal views. 
 
De website is in het verslagjaar 74.370 keer bezocht. Dat is een daling van 15% ten opzichte 
van 2018. Maar ten opzichte van 2014 nog altijd een stijging van een kleine 240%! 
De opvallende verhoging van het aantal bezoeken vanaf 2017 is niet verklaarbaar. Het aantal 
bezoeken van 2014 tot 2019 kan als volgt per maand gespecificeerd worden: 
 
  2014  2015 2016 2017 2018 2019 
januari  2.641 2.914 4.213 6.671 6.620 6.199 
februari  2.284 2.508 4.443 6.430 5.866 6.278 
maart  2.620 2.973 4.233 7.387 5.756 6.975 
april  2.702 2.930 4.031 6.676 5.577 6.417 
mei  2.538 3.286 4.093 6.096 5.452 6.647 
juni  2.357 3.204 4.038 6.727 5.374 6.088 
juli  2.716 3.436 3.970 9.218 5.528 6.589 
augustus  2.627 4.028 4.085 8.878      13.202 6.287 
september  2.770 4.107 3.818 6.101      11.355 5.814 
oktober  2.789 3.931 3.978 6.163 8.290 5.871 
november  3.124 3.810 4.220 6.127 8.182 5.593 
december  3.070 4.432 5.450 6.620 6.361 5.612 
------------------------ ------------------------ ------------------------ ----------------------- 
totaal 
  32.238 41.559 50.572 83.094 87.563 74.370 
toe-/afname + 19 % + 29% + 22% + 64% + 5% -/- 15% 
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Bijlage II 
Financieel jaarverslag 2018 
 

Resultatenrekening 
Ontvangsten 2019   2018 Uitgaven 2019   2018 
Donaties 25,00 

 
3.025,00 

 
Projectgroepen 75,00 

 
147,30 

Schenkingen 11.346,00 
 

9.545,50 
 

Website 59,95 
 

59,95 
Bijdragen 4.030,00 

 
3.700,00 

 
Bankkosten 136,79 

 
128,13 

Rente  2.34 
 

2,34 
 

Postbus 253,50 
 

241,40 

 

Lustrum Lezing en Van 
Abbepenning 528,20 

 
744,99 

 
Secretariaat 46,45 

 
55,00 

 
Vergaderkosten 2.634,44 

 
2.081,00 

 
Excursiekosten 9,95 

 
0,00 

 

Kosten algemeen, 
jubileumboek en PR 

  
5.242,33 

 
Uren vergaderen 3.748,00 

 
4.482,50 

 

Voorbereiden 
vergaderingen 

  
172,00 

 
Contributievergoeding 600,00 

 
400,00 

 
Uren overleg projecten 3.638,00 

 
2.010,00 

 
Kosten materialen 717,00 

 
480,00 

     Ict en post en div. 1.615,00  1.152,00 

 
Reiskosten 1.028,00 

 
849,00 

Nadelig 
resultaat 

 
   1.972,76   Voordelig resultaat 313,06   0,00 

 
15.403,34 

 
18.245,60 

 
15.403,34 

 
18.245,60 

 
 

Balans 

Activa 1-1-2020 1-1-2019 Passiva 1-1-2020 1-1-2019 

ING 247,42 
 

698,88 
 

Eigen vermogen 7.408,46 
 

7.095,40 
Spaarrekening 6.431,52 

 
8.429,18 

 
Te betalen bankkosten 11,32 

 
30,00 

Te ontvangen 
rente 2,34 

 
2,34 

 

Te betalen 
vergaderkosten 265,00 

 
795,00 

Te ontvangen 
bijdrage 1.030,00 

 
0,00 

Te betalen factuur o.a. 
lezing 1.210,00 

 
1.210,00 

Te ontvangen 
donatie 0,00 

 
0,00 

Kas 2018 te betalen 
jubileumboek 26,50 

 
0,00 

Vooruitontvangen 
bijdrage 0,00 

 
0,00 

          
 

  

 
7.711,28 

 
9.130,40 

 
7.711,28 

 
9.130,40 

 


