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Collegebrief
Onderwerp: Schriftelijke reactie op vragen raadsvoorhangbrief Wal 15
Inleiding
Op 22 juni 2021 is om schriftelijke advisering gevraagd over de Raadsvoorhangbrief voornemen tot
sloop Wal 15. Na een voorgenomen ordevoorstel om mondelinge behandeling is toegezegd om op
basis van de schriftelijke inbreng van de verschillende fracties te bepalen of mondelinge
behandeling alsnog is gewenst. De fracties VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, SP en M.A.
Schreurs hebben hun schriftelijke inbreng gegeven. Vanaf de volgende pagina leest u onze reactie
hierop.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

secretaris
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Schriftelijke advisering fracties - Raadsvoorhangbrief voornemen tot sloop Wal 15 Eindhoven

Fractie
VVD

Inbreng
De VVD-fractie zou graag zien dat de kenmerkende
eigenschappen van de voormalige Van Mierlo-bank /
ABN bank behouden blijven aan het Stadhuisplein /
Wal.
In het concept-besluit van het college komt dit element
voldoende terug, de VVD fractie kan derhalve mee
gaan in het voorgenomen besluit van het college.

Reactie college
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Akkoord / niet akkoord
Akkoord.
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GroenLinks

Ook al is Wal15 is misschien niet het mooiste meisje van
de klas, wel een iconisch en bijzonder meisje. GroenLinks
is geen voorstander van sloop zonder heldere en
eenduidige regels hoe de karakteristieke onderdelen
daadwerkelijk behouden zullen blijven voor de stad. Het
gebouw staat al jaren leeg, met voortschrijdend
verpaupering, zelfs brand, tot gevolg. Dat betekent echter
niet dat sloop aan de orde is, nee, betere bescherming
van de cultuurhistorisch waardevolle onderdelen is
geboden. De ongewenste situatie kan misschien door
sloop worden beëindigd, maar ook door beter behoud van
het gebouw. Het is een beetje te gemakkelijk om de
steeds slechter wordende staat van het gebouw als
excuus te gebruiken om nu tot sloop te willen overgaan.
Blijkbaar zijn er afspraken gemaakt om de
cultuurhistorische elementen te bewaren, maar hoe en
wat, blijft nogal vaag.

In 2018 zijn contractueel (middels een aanvulling op de Head of
Terms) hierover de volgende afspraken gemaakt:

Niet akkoord
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Deze afspraken en aanvullende afspraken (zie hieronder) zijn
opgenomen in het concept besluit sloopvergunning:

Ook architect en opdrachtgever zijn van mening dat de gevel van
de oude Van Mierlo & Zn. Bank aan de Wal met de
entreeomlijsting en de gevel waar het glas-in-beton raam in
staat zeer waardevol zijn. Die gevels worden daarom dan
ook geïntegreerd in de nieuwbouw op deze plek.
De waardevolle onderdelen zijn opgeslagen in een afgesloten
bedrijfspand met alarm op de Hurksestraat 18.02. Dit pand is
eigendom van de ontwikkelaar. In augustus 2020,
voorafgaand aan de sloop van MO-gebouw, is begonnen met
het veiligstellen van deze kunstwerken. Hiervoor heeft
Citywall op voorspraak van de stichting wederopbouw een
gespecialiseerd bedrijf ingehuurd: Van Sabben OudNederlandsche Tegelwerken. Deze heeft de kunstwerken
verwijderd en zorgvuldig ingepakt in houten kisten. Het
kunstwerk aan de voorzijde, de omlijsting van de voordeur,
blijft gehandhaafd in de gevel en wordt niet verwijderd.
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Het gaat hierbij om de gevel van het hoekpand (de voormalige
ABN-Amro) en heel nadrukkelijk niet om de voormalige van
Mierlobank, deze blijft zeker behouden. Zie foto.

Oranje omkaderd: voormalige van Mierlobank
Blauw omkaderd: voormalige ABN-Amro bank
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Hoekpand Wal/Stadhuisplein: voormalige ABN-Amro

De commissie ruimtelijke kwaliteit heeft zich negatief
uitgesproken over de sloopvergunning. GL is het met hun
conclusie eens dat er te veel onzekerheden zijn t.a.v. "het
behoud en de bescherming van de cultuurhistorische
elementen". CityWall heeft toegezegd om samen met de
erfgoedstichtingen te bekijken "of en hoe de gevel in de
nieuwbouwplannen hergebruikt kan worden". Dus, dit
betekent dat de gevel wellicht niet wordt hergebruikt.
GroenLinks is derhalve tegen sloop van het gebouw. In
eerste instantie moet duidelijk worden wat de belangrijke
elementen allemaal zijn, hoe deze bewaard zullen gaan
worden - en dan kan over de vergunningen worden
gesproken. In deze volgorde, niet andersom.

Het gaat hierbij om de gevel van het hoekpand (de voormalige
ABN-Amro) en heel nadrukkelijk niet om de voormalige van
Mierlobank, deze blijft zeker behouden. Zie foto.
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Oranje omkaderd: voormalige van Mierlobank
Blauw omkaderd: voormalige ABN-Amro bank

Hoekpand Wal/Stadhuisplein: voormalige ABN-Amro
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PvdA

We begrijpen dat het gebouw door de leegstand
ongewenste gasten kreeg en er gevaarlijke situaties zijn
ontstaan. En dat je om die reden kunt besluiten deze
onveilige situatie een halt toe te roepen door het gebouw
te slopen.
Ons is nu gevraagd om schriftelijk advies uit te brengen
mbt de sloop van de panden aan de Wal/ hoek
Stadhuisplein.

Akkoord onder
voorwaarden.

In eerste instantie bevreemde het ons dat de Commissie
Ruimtelijke kwaliteit negatief adviseert, dat is het orgaan
dat zienswijzen beoordeelt, aanvragen etc. Ons
onafhankelijk adviesorgaan. Daarvan mogen wij uitgaan
dat die degelijk onderzoek doen en een betrouwbaar
advies geven. In tweede instantie is dat advies gegeven
voordat er meer duidelijkheid was over het Stadhuisplein.
Inmiddels heeft de raad kaders meegegeven en mogen
we in september het raadsvoorstel verwachten over de
invulling van het Stadhuisplein. Onze vraag is nu, zijn die
kaders voldoende voor het CRK? Wat hebben zij nog
nodig. Hoe zou het advies nu luiden?

De CRK heeft vastgestelde kaders nodig. Vooralsnog ontbreken
deze.

Bij het vaststellen van onze erfgoeddoelen hebben we
juist afgesproken dat verloedering van gebouwen
tegengegaan moet worden. Juist om een situatie als deze
te voorkomen.
De PvdA vraagt het college in de toekomst strakker in te
zetten op handhaving, mocht een pandeigenaar zijn pand
laten verpauperen of geen goed leegstandsbeheer
inzetten. Het zal niet de eerste keer zijn dat panden
(on)bewust worden verwaarloosd waarna er niets anders
op zit dan te slopen.

Ontwikkelaar heeft het pand zo goed mogelijk beveiligd,
desondanks is er toch brand ontstaan.
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Dit brengt ons bij de vraag, de genoemde panden vallen in
categorie ‘Eindhovense laag’ waar een Brainportlaag
bovenop gebouwd kan worden. Als we instemmen met
sloop, gaat dit dan effecten hebben op andere aanvragen?

Niet helemaal duidelijk wat hier precies bedoeld wordt. De
Eindhoven Laag en Brainport Laag maken ook onderdeel uit van
het ontwikkelkader voor het Stadhuisplein. Ontwikkelaar zal een
nieuwe Eindhoven Laag en Brainport Laag op deze locatie terug
bouwen.

De PvdA hecht waarde aan de historie van onze stad en
daar horen ook de gebouwen bij uit de jaren 70, de
periode van van den Broek-Bakema. Lelijk of mooi is
subjectief en doet dus ook niet ter zake in dit geval. Het is
van belang om de cultuurhistorische waarde te bewaren.
Fijn dat we onze ‘erfgoed waakhonden’ hebben en zij
meekijken. Ook zij adviseren negatief. Maar we begrijpen
dat er overleg is gepleegd met de initiatiefnemer om toch
tot een oplossing te komen. Ook zijn er afspraken
gemaakt met voorwaarden bij een mogelijke sloop.
Een positief advies voor sloop kent voor de PvdA een
aantal voorwaarden:
1/ We willen echter zeker zijn dat de elementen terug
worden geplaatst.

Dit is geborgd zoals hiervoor aangegeven in de reactie op de
vragen van Groen Links.

En dat het aangezicht van de buitenzijde behouden blijft.
We willen hierop een harde toezegging. Dus geen
onderzoek of het mogelijk is, zoals in de stukken staat,
want dan kan het antwoord ook nee zijn.

Voor de voormalige van Mierlobank is dit geborgd. In relatie tot
de voormalige ABN-Amro moet dit nog verder onderzocht
worden. Ontwikkelaar heeft toegezegd te zullen onderzoeken of
en zo ja hoe de geveldelen van de voormalige ABN-Amro
kunnen worden hergebruikt in de nieuwbouw. Gaat het de PvdA
om behoud van beiden panden of uitsluitend voormalige van
Mierlobank?

2/Met de kunstwerken van het postkantoor, de fontein bij
de Heuvel en de kunstwerken van het stadhuis nog vers in
ons geheugen willen we dat de originele kunstwerken en
elementen goed geconserveerd en bewaard blijven tot ze
een plek krijgen in het pand.

Deze zijn opgeslagen en worden goed geconserveerd en
bewaard op een externe locatie.
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3/ Met de sloop creëren we geen jurisprudentie voor
andere kenmerkende panden in de Eindhovense laag om
gesloopt te worden.

4

D66

Voor D66 is het van belang dat zowel de omgeving van
het Stadhuisplein een nieuwe invulling krijgt als het
behoud van waardevolle elementen in onze bouwhistorie.
Nu lijkt sloop van het ABN AMRO gebouw noodzakelijk
voor de herontwikkeling maar tegelijkertijd breek je hier
ook letterlijk waardevolle elementen mee af. Zowel aan de

Er zit in de regels van het bestemmingsplan ten aanzien van de
sloopvergunning-regeling een tegenstrijdigheid. Gelet op deze
strijdigheid grijpen we terug naar de weigeringsgrond voor een
sloopvergunning in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), artikel 2.16. Dit artikel zegt: “indien naar
het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk is dat op de
plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of
zal worden gebouwd.” Op basis van artikel 2.16 Wabo hoeft
geen bouwvergunning te zijn verleend om medewerking aan de
sloopvergunning te kunnen verlenen maar moet wel aannemelijk
zijn dat er op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander
bouwwerk kan of zal worden gebouwd. In zoverre zal deze uitleg
ook in andere gevallen in de stad als zodanig uitgelegd worden,
als in het betreffende bestemmingsplan een sloopvergunningregeling is opgenomen met dezelfde strijdigheid.
Maar, in de sloopvergunning-regeling op deze locatie zijn ook
eisen opgenomen met betrekking tot het behoud van de
cultuurhistorische waarden. Het is als volgt geformuleerd: “met
de sloopactiviteiten de beeldbepalende c.q. kenmerkende
elementen van het cultuurhistorisch waardevolle bouwwerk niet
op onaanvaardbare wijze worden verstoord”. Dit is ook een
toetsingskader.
Dit betekent dat voor kenmerkende panden waarvoor een
sloopvergunning-regeling in het bestemmingsplan is
opgenomen, moet worden beoordeeld of voldaan wordt aan de
voorwaarden die zijn opgenomen mbt het behoud van de
cultuurhistorische waarden. Elk kenmerkend pand heeft zijn
eigen afweging hierin. Hierbij zijn ook de omstandigheden van
het geval van belang die in de afweging meegenomen kan
worden. De omstandigheden van het geval kunnen in elke
situatie anders zijn. We scheppen hiermee dus geen
precedentwerking.
Akkoord onder strikte
voorwaarden.
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binnenzijde als aan de buitenzijde van het pand zitten die
waardevolle onderdelen, echt het bewaren waard.
De bij Eindhovens erfgoed betrokken instellingen als de
Van Abbe Stichting, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit,
Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven
zijn tegen de sloop. Voor de fractie van D66 zou die sloop
wel kunnen maar dan wel onder een hele strikte
voorwaarde. Het is instemmen met de sloop van het pand
MITS…… En die mits is simpel.
- Bewaar, zoals beschreven tenminste de drie
elementen met een karakteristieke waarde
o De natuurstenen deuromlijsting (Niel
Steenbergen)
o Het natuurmozaïek in het interieur (Theo Mols)
o Het glas-in-betonraam in de zijgevel (Louis van
Roode)
Daarnaast dient de gevel van de voormalige van
Mierlobank behouden te blijven.
In de raadsvoorhangbrief is opgenomen dat wordt
onderzocht ‘of, en zo ja op welke manier de ABN AMRO
gevel hergebruikt kan worden’. Voor D66 is die of
onvoldoende. We willen vooraf de toezegging dat de
beschreven elementen van waarde een plek krijgen in het
nieuwe ontwerp.

Hiernaast staande zaken zijn geborgd zoals hierboven uiteen
gezet in de reactie op de vragen van Groen Links..

Hieronder zijn de beschreven elementen van waarde
opgenomen met een reactie:
o De natuurstenen deuromlijsting (Niel Steenbergen)
Deze maakt onderdeel uit van de voormalige van
Mierlobank (niet de voormalige ABN-Amro) en deze
MOET behouden blijven. Zie afspraken hierover bij
beantwoording vragen GroenLinks.
o Het natuurmozaïek in het interieur (Theo Mols)
Dit is medio 2020 reeds verwijderd ivm risico op schade
door sloop MO-gebouw evenals mogelijk vandalisme irt
leegstand gebouw. Het is opgeslagen in een hal waar
het bewaard wordt tot het moment van integreren in
nieuwbouw.
o Het glas-in-betonraam in de zijgevel (Louis van Roode)
Ook dit is reeds verwijderd toen het MO-gebouw aan
het stadhuisplein medio 2020 gesloopt is. Het is
opgeslagen in een hal waar het bewaard wordt tot het
moment van integreren in nieuwbouw.
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Bij onderzoek of hergebruik gevel ABN-Amro mogelijk is gaat het
om het onderzoek of de beplating aan de gevel hergebruikt kan
worden in de nieuwbouw. Hier heeft reeds onderzoek naar
plaatsgevonden door van de Laar, in opdracht van ontwikkelaar,
zie bijgevoegd memo. Zie hieronder de beplating waar het om
gaat.
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We staan aan de vooravond van een mogelijke sloop, pak
de kans die hier bij hoort. Kom los van het imago dat we
louter een slopende en nieuwbouwende gemeente zijn.
Pak deze kans tot vernieuwing en tot behoud van het
waardevolle. En daar hoort ook de bescherming van die
elementen bij.
Samengevat;
- Onder de genoemde strikte voorwaarden akkoord met
sloop
- Die voorwaarde is het behoud van de beschreven
waardevolle elementen
- Voordat wordt gesloopt eerst de toezegging dat deze
elementen een plek krijgen in de nieuwe stadhuisplein
omgeving:
- De beschreven elementen dienen beschermd te
blijven
- Zonder juiste invulling van de hierboven genoemde
voorwaarden zijn wij als fractie tegen de sloop van
Wal 15.
5

CDA

Allereerst zorgt de titel van de Raadsvoorhangbrief voor
verwarring omdat het een reeks panden bevat, waaronder
twee cultuurhistorisch waardevolle panden Het betreft
zowel het een pand uit 58-60 (Van Mierlo-pand) en
uitbreiding met een nieuwe vleugel stuk uit de jaren 74-75
(ABN-AMRO?). Dit laatste stuk heeft het adres
stadhuisplein 7 gekregen in 1987. Het is in het stuk
onduidelijk welke delen soms bedoeld worden.

-

is geborgd, zie beantwoording vragen Groen Links.

-

dit is geborgd middels artikel 5.7 van de Allonge op de HoT,
zie beantwoording vragen Groen Links.
is geborgd, zie beantwoording vragen Groen Links.

-

Stadhuisplein 7 bestaat niet. Voormalige van Mierlo bank en
voormalige ABN-Amro zijn samen één gebouw. Het ABN Amro
pand heeft nooit een eigen adres gehad. Kadastraal valt het
onder perceel 3358 (een groot perceel waar ook van Mierlo en
het binnenterrein onder vallen) en dit is geadresseerd op nr. 15
de v Mierlo Bank (zie ook bijgevoegde kadastrale kaart).

Niet akkoord, tenzij
strikte voorwaarden
en additionele
informatie.
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De brand heeft plaatsgevonden in het voormalige ABN-Amro
gebouw.

Bij het CDA leeft de sterke voorkeur om het oudbouw
(Van Mierlo bank) te behouden en cultuurhistorische
waardevolle uitbreiding te demonteren, indien
noodzakelijk. Het wordt in de brief namelijk niet duidelijk
wel deel nu beschadigd is door de brand.
Is het bijvoorbeeld mogelijk de ‘oudbouw’ geheel te
behouden.

Behoud van de oudbouw is niet mogelijk omdat constructie en
bouwbesluit een hergebruik onmogelijk maken. De voorgevel
heeft een karakteristieke waarde en die blijft volledig behouden.

Van de voormalige van Mierlobank wordt de voor- en zijgevel
behouden. Ontwikkelaar houdt hier in de planontwikkeling
rekening mee. Er is op dit punt een toezegging gedaan door
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Wij zie hier nog geen duidelijk antwoord op of een rapport
voorliggen
Het liefst laten we ons daar door overtuigen. Kunnen wij
deze schade-inventarisatie krijgen?
Of kan deze worden opgesteld door bv de
Monumentenwacht? De oudbouw kan mogelijk nog
worden gebruikt.

ontwikkelaar aan de erfgoedstichtingen (ten aanzien van behoud
volledige voorgevel van Mierlobank). Met de gemeente zijn er
contractuele afspraken gemaakt over behoud van overige
waardevolle onderdelen (bv. deuromlijsting).
Er zijn geen foto’s vd schade. Op verzoek is een filmpje hiervan
te leveren. Het gebouw is niet constructief beschadigd.

Zo ja, indien sloop noodzakelijk dienen de volgende
randvoorwaarden te worden meegenomen, willen wij het
steunen. Dit dient duidelijk en zonder discussie te worden
vastgesteld:
1. Allereerst behoud gevel van de Van Mierlo bank
(de oud-bouw uit 58-60). Het beeldhouwwerk rondom
de entree/deuromlijsting is onderdeel van een groter
geheel, namelijk de gevel. De gevel mag onder geen
enkel beding worden gesloopt.
2. De kenmerkende cultuurhistorische waarden van
beide cultuurhistorische waardevolle delen, cf.
monumentenkaart van de gemeente, worden
bewaard en beschermd en geïntegreerd in de
nieuwbouw. Immers, er worden belangrijke gebouwen
gesloopt. Zonder herbestemming van de
cultuurhistorisch waardevolle delen, m.u.v. de in-situ te
behouden gevel van de Van Mierlobank (oud-bouw), is
het ordinaire sloop. Kortom, HET IS NIET OF EN HOE
de gevel van de ABN-AMRO-bank moet worden
hergebruikt, maar enkel HOE. Dit geldt zeker ook voor
de het natuurmozaïek in het interieur (Theo Mols) en
het glas-in-betonraam in de zijgevel (Louis van
Roode).

Is ook als voorwaarde aan de sloopvergunning gekoppeld. Zie
ook bij de beantwoording vragen Groen Links.

Over allemaal deze onderdelen zijn afspraken gemaakt. Deze
worden allemaal behouden. Zie beantwoording vragen Groen
Links. Ten aanzien van de gevel van de ABN-Amro, hier
heeft ontwikkelaar reeds onderzoek naar laten uitvoeren of
hergebruik van de gevel mogelijk is (zoals opgenomen in de
bijlage). Het gaat om het onderzoek of de beplating aan de
gevel hergebruikt kan worden in de nieuwbouw.
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3. Opslag. Er dient opslag te zijn die voldoet aan eisen
voor goede opslag van de betreffende
cultuurhistorische elementen. Dit dient te worden
afgestemd met de monumentenwacht of RCE. Kosten
voor de opslag moet bij de projectontwikkelaar liggen.

Deze zijn opgeslagen in een afgesloten bedrijfspand met alarm
op de Hurksestraat 18.02. Dit pand is eigendom van
ontwikkelaar en vandaar dat zij er volledig zelf toezicht op
hebben.
In de zomer van 2020 is er een aanvang genomen met de sloop
van MO. Hierbij is ook begonnen met het veiligstellen van de
kunstwerken. Hiervoor heeft Citywall op voorspraak van de
stichting wederopbouw een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd
Van Sabben Oud-Nederlandsche Tegelwerken.
Dit bedrijf heeft in augustus 2020 de kunstwerken verwijderd en
zorgvuldig ingepakt in houten kisten. Het kunstwerk aan de
voorzijde, de omlijsting van de voordeur, blijft gehandhaafd in
de gevel en wordt niet verwijderd. De ingepakte mozaïek en
glas in betontegels zijn opgeslagen in een loods in eigendom
van Goevaers en Zn. B.V. op industrieterrein de Hurk te
Eindhoven. De glas in betontegels komen terug in de her te
construeren muur.

4. Toezicht. Opgenomen dient te worden in alle stukken
en in de overeenkomst dat er jaarlijks inspectie van
alle opslagen bouwelementen dient te worden
uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige
instelling, zoals de monumentenwacht. We hebben als
gemeente reeds meegemaakt dat kunstwerken die
waren opgeslagen door aannemer/projectontwikkelaar
en/of gemeente onherstelbare schade hebben
opgelopen. Dit dient nu geborgd te worden. Kosten
wederom voor projectontwikkelaar.

Net als het CDA vindt ontwikkelaar het ook ontzettend jammer
dat het mozaïek van het voormalig postkantoor verloren is
gegaan. Extra toezicht is meer dan welkom.
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5. Eenduidige afspraken met projectontwikkelaar. In
afspraken moet helder en juridisch sluitend deze
afspraken worden neergezet. Desnoods worden deze
extern getoetst indien expertise ontbreekt.

Alles is al met ontwikkelaar overeengekomen in óf de allonge op
de HoT óf het is gekoppeld aan de omgevingsvergunning
voor de sloop van Wal 15.

6. Duidelijke betrokkenheid van de
erfgoedverenigingen bij herbestemming. Er dient
overleg en consensus te zijn met de
erfgoedverenigingen over de herbestemming van de
verwijderde cultuurhistorische waardevolle elementen.
Het kan niet zijn dat de kostenoverwegingen leiden tot
definitieve verwijdering van de elementen van hun
oorspronkelijke locatie.

Ontwikkelaar heeft op 14 juli een afspraak met de van
Abbestichting, Stg Wederopbouw en stg Beter Eindhoven om
over de herbestemming te overleggen en consensus te
bereiken.

7. De raad dient geïnformeerd te worden over het
uiteindelijke plan van aanpak. Hoe gaat de sloop,
ontmanteling en opslag in zijn werk.

Wij zullen u hierover nader informeren.

Dus onder bovengenoemde strikte voorwaarden en
additionele informatie, kunnen wij instemmen met
demontage en sloop. Wij verwachten dus duidelijk
toelichting en toezeggingen richting de raad. Zijn en
komen deze er niet, dan zijn we zeker tegen.
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SP

Namens de fractie van de SP laat ik weten dat wij geen
bezwaar hebben tegen de sloop van het gebouw met het
adres Wal 15.

Akkoord.

1
3

M.A.
Schreurs

Er zijn veel zaken die niet in de voorhangbrief
weergegeven of onjuist weergegeven zijn opheldering
behoeven voordat een advies over het voorgenomen
handelen van het college mogelijk is.

Niet akkoord.

Zoals:
1. De commissie ruimtelijke kwaliteit heeft gelijk. Wal 15
mag niet gesloopt worden tot er een goedgekeurd plan
ligt te realiseren binnen 3 jaar. Dat is niet het geval. Er
zijn zelfs nog geen vastgelegde kaders voor de
ontwikkeling van het plein vastgesteld. Sterker er ligt
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nog niet eens een eenduidig voorstel daartoe. En er is
veel verzet tegen de hoogbouw die er in zou moeten
komen. Er is dus geen enkele rechtszekerheid ten
aanzien van realisatie. Realisatie kan daarmee niet
alleen te lang duren, slopen kan zelfs een onnodig niet
terug te draaien effect hebben. Denk aan het oude
Stadhuis. Gesloopt voor een weg in het Cityplan die
nooit gerealiseerd is.
2. De erfgoed instellingen lijken akkoord te zijn met
sloop. Dat is niet juist. Voorkeur heeft niet slopen.

3. Als desondanks toch gesloopt wordt dan willen de
erfgoedinstellingen graag het met de ontwikkelaar
overlegde compromis over behoud van de gevels voor
herbouw hard in de vergunning geregeld zien, dat
herintroductie daadwerkelijk plaatsvindt. Dat is niet zo
door het college opgenomen.
4. Een situatie die zelf gecreëerd is, door het leegtrekken
en slopen van de ruimte ernaast en het leegtrekken
van de ruimte Wal 15 zelf, allemaal pro-actief
vooruitlopend op realisatie, wordt afgerond met een
sloopvergunning door het college. Maar die
voortvarendheid is gekoppeld aan het bestaande
bestemmingsplan. En niet aan een nog niet zeker
vastgelegde ontwikkelingsmogelijkheid. Oftewel qua

Ondanks dat slopen niet de voorkeur heeft is wel
aangegeven welke voorwaarden zij hieraan koppelen
wanneer toch wordt besloten om een sloopvergunning af te
geven. Ten behoeve van een ontwikkeling op de locatie aan
de noordzijde van het Stadhuisplein zal er altijd de noodzaak
zijn om (delen van) gebouwen te slopen. Het gaat nu
uitsluitend om het moment wanneer deze sloop wordt
ingezet:
Gekoppeld aan een omgevingsvergunning voor de
nieuwbouw, die nog een hele tijd op zich zal laten
wachten, met alle risico’s van dien;
Vooruitlopend hierop zodat een einde kan worden
gemaakt aan deze onwenselijke situatie.

Voor van Mierlo is dat hard opgenomen. Bij ABN-Amro is
aanvullend onderzoek nodig waarbij de erfgoedstichtingen
betrokken worden.
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timing onzorgvuldig handelen dat tot verloedering leidt,
wordt beloond.
5. De gemeente heeft zelf ook een bijdrage aan de
verloedering geleverd door het plan onderdeel te laten
worden van een grotere ontwikkeling die vertragend
werkt.
6. Dat er in geslapen wordt door mensen kent ook een
relatie met het eigen gemeentebeleid, eufemistisch te
omschrijven als niet- effectief daklozenbeleid.
7. Tenslotte beveiliging. Tegenover het Stadhuis moet
het toch niet moeilijk zijn voor een college dat zich zo
op repressie profileert hier de zaak veilig te houden.
Het lijkt me zelfs een erezaak. Het college kijkt er
letterlijk op uit met de eigen beveiliging. Maar er wordt
wel op de Kruisstraat gehandhaafd en hier niet. Terwijl
het hier toch om een "less challenging" situatie gaat
dan op de Kruisstraat. Oftewel het college kiest er
voor niet te handhaven in een makkelijk te handhaven
situatie. En lijkt daarmee te kiezen via het argument
van verloedering op vooruitlopen op een eigen niet
geakkordeerde agenda ten koste van het erfgoed van
de stad.

Daar de bespreking en mogelijk opheldering op dit
moment nog ontbreekt moet ik het doen met wat er nu ligt.
Vandaar het volgende voorlopige advies:
Ik steun het standpunt van de cie Ruimtelijke kwaliteit. Er
is op dit moment geen afdoende zekerheid van realisatie.
Dat tast de rechtszekerheid aan.
Zowel college als projectontwikkelaar hebben baat bij
sloop en actief bijgedragen aan de verloedering. Dat moet
je niet belonen. De raad moet eisen de veiligheid te
herstellen. Tenslotte profileert dit college zich op veiligheid
met bijbehorende repressie. Dus het roept vragen op dat
dat hier niet het geval is.

Ontwikkelaar zorgt zelf voor beveiliging van het pand. Het is
desondanks niet uit te sluiten dat er onbevoegden het pand
betreden.

Notitie
Citywall herontwikkeling Stadhuisplein te Eindhoven

Betreft

Datum

notitie hergebruik gevelelementen ABN AMRO

12 april 2021

Citywall BV heeft aan Adviesbureau Van de Laar gevraagd om te onderzoeken of
het mogelijk is de bestaande gevelelementen van het bestaande ABN AMRO pand
op de hoek van de Wal en Stadhuisplein te hergebruiken.
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Hiertoe zijn de werktekeningen van de gevelelementen, die tijdens de bouw door de
aannemer Gebr. Van Heeswijk zijn gemaakt, en de werktekeningen van de
constructeur, Aronsohn Raadgevende Ingenieurs, bestudeerd. Op de volgende
bladzijden zijn hiervan de belangrijkste onderdelen uitgelicht.
Conclusie en aanbevelingen

Uit de tekeningen blijkt dat de gevelelementen gedeeltelijk demontabel zijn. Er zal
tijdens sloop gekeken moeten worden in hoeverre deze verbindingen na 47 jaar
inderdaad nog los te draaien zijn. Indien deze teveel weerstand ondervindt, dient
ervoor gekozen te worden de ankers alsnog af te slijpen ter voorkoming van
beschadiging van de betonelementen.
Voor de elementen, waarbij de ankers ten behoeve van demontage moeten worden
doorgeslepen, kan bij hergebruik door middel van hoeklijnen en boorankers de
horizontale koppeling aan de nieuwe constructie worden gecreeerd.
De elementen dienen van boven naar onder te worden gedemonteerd. Ter plaatse
van de betonwanden zal gekeken moeten worden of het openmaken van de oude
inkassingen voldoende ruimte biedt om de ankers door te slijpen.
Indien ervoor gekozen wordt voor hergebruik, een werkplan moeten worden
opgesteld en gezien de vele verschillende situaties per element worden uitgewerkt
hoe deze te demonteren is. Er zal tevens onderzocht moeten worden of de oude
hijsogen nog bruikbaar zijn.
Eindhoven, 12 april 2021

mevrouw ir. V.M. Friebel
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Bestaande hoofddraagconstructie

De bestaande constructie is volledig opgetrokken uit in het werk gestort beton. De
vloer is een platte plaatvloer op kolommen met kolomkoppen. Rondom zijn
gevelbalken aanwezig, die gedeeltelijk boven de vloer uitsteken. Ten behoeve van
stabiliteit zijn betonwanden en -kernen aanwezig. Hieronder is als voorbeeld de
constructie van de 2e verdieping en doorsnede bij de gevel aan de Wal
weergegeven:
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Gevel

De gevel is opgebouwd uit prefab betonnen gevelelementen. In volgende
afbeelding is een impressie hiervan zichtbaar:

De prefab gevelelementen hangen over het algemeen aan de bovenzijde van de
elementen aan de achterliggende constructie. Aan de onderzijde steunen ze af op
de constructie of het onderliggende gevelelement.
Ten behoeve van de montage aan de bovenzijde zijn in de niet dragende
metselwerk binnenwanden en dragende betonwanden sparingen opgenomen. Na
montage zijn deze sparingen aangewerkt. Hieronder en op de volgende pagina zijn
een aantal karakteristieke details opgenomen.
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De meeste verbindingen zijn demontabel. Op enkele plekken zullen de verbindingen
moeten worden doorgeslepen om de prefab elementen ongeschonden te kunnen
verwijderen. Dit is met name ter plaatse van de fundering en oplegnokken ter
plaatse van de betonwanden van toepassing. Ter illustratie is hieronder een
gevelfragment aan de Wal-zijde opgenomen met twee karakteristieke
gevelelementen.
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Rechtsboven is een (hoog gevelelement zichtbaar met oplegnokken, rechtsonder
een borstweringselement. Deze laatste elementen zijn aan boven en onderzijde met
ankers bevestigd zonder aanstorting.

