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Geachte mevrouw Julicher-Zegers,
In de voorbereidingen voor de herontwikkeling van het Campinaterrein zijn
vertegenwoordigers van onze stichting meerdere malen op een plezierige wijze
geïnformeerd en in staat gesteld vragen te stellen en opmerkingen te maken.
De Henri van Abbe Stichting staat positief ten opzichte van de getoonde plannen.
Ook met de gekozen groenopgave zijn wij content omdat wij het belangrijk vinden dat
geïnvesteerd wordt in biodiversiteit met veel aandacht voor groen, duurzaamheid en
waterberging. De meer dan tachtig nieuwe bomen, struiken en planten, maar ook groene
daken dragen bij aan een goed eet- en nestelklimaat. Ook worden er voldoende
beschermende maatregelen getroffen om bestaande bomen gezond te houden.
Een opmerking die wij nog willen maken: We hebben er bij andere plannen ook voor gepleit
om de aanduiding (M) voor monumenten op de verbeelding aan te geven. Juridisch zou dit
niet noodzakelijk zijn, omdat de bescherming van monumenten los staat van het
bestemmingsplan. Maar voor de duidelijkheid voor burgers heeft dit wel degelijk een
toegevoegde waarde. Waar in de nabije toekomst ook de Monumentenwet wordt
opgenomen in de Omgevingswet lijkt ons dat de aanduiding in de toekomstige
Omgevingsplannen ook moet zijn opgenomen. Alle reden om dat nu al te doen bij de
gemeentelijke monumenten, lijkt ons.

Met vriendelijke groet,

Namens de Henri van Abbe Stichting,
W.S. Seuren, voorzitter
M.T. Hermanussen, secretaris

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.

