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Raadsvragen   
van het raadslid Mary-Ann Schreurs over Carosso 
monument Strijp  

 
 
Geacht college, 
 
De voorbereidingen voor de Fase4 bouwwerkzaamheden op Strijp S zijn 
in volle gang, maar er is onzekerheid over hoe er nu precies omgegaan 
zal worden met  het Carasso monument, een monument voor de 
gevallenen, dat onderdeel is van het bouwgebied. 
 
 
Raadsvragen 
1. Hoe wordt er tijdens de werkzaamheden omgegaan met het monument?  
2. Is het voornemen het monument op dezelfde plek terug te zetten?  
3. Kan het college zorg dragen dat het monument op dezelfde plek teruggeplaatst 
wordt? 
4. Is het college bereid zelf het voortouw te nemen om het monument tot 
gemeentelijk monument te verklaren? 
5. En daaraan gekoppeld, hoe beoordeelt het college zelf de waarde van het 
monument? 
 
 
Namens de fractie M.A. Schreurs, 
 
Mary-Ann Schreurs, raadslid 
 
12 november 2022 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 

1. Hoe wordt er tijdens de werkzaamheden omgegaan met het monument?  
Vanuit de gebiedsontwikkeling zullen wij zorgdragen voor een goede plek 
voor het kunstwerk. Wij zijn van mening dat het monument van de 
gevallenen op een goede plek staat. Mocht het vanuit een eventuele 
ontwikkeling noodzakelijk zijn om het toch te verplaatsen dan zorgen wij 
hiervoor. Hoe is dan nader uit te werken. Hierover hebben we contact met 
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de Henri van Abbestichting en de Stichting Bescherming 
Wederopbouwerfgoed Eindhoven.  
Op dit moment staan we overigens nog aan de voorkant van het gehele 
traject en zijn we nog in overleg met de diverse betrokken stakeholders. 
Hierdoor kunnen we nog niet volledig antwoord gegeven op de gestelde 
vragen.  
 

2. Is het voornemen het monument op dezelfde plek terug te zetten?  
Het is mogelijk dat het monument van de gevallenen op de huidige plek 
blijft staan. Dit kunstwerk verdient een prominente plek waar ook ruimte is 
voor herdenkingsplechtigheden. Zie ook antwoord bij 1 t.a.v. overleg 
erfgoedstichtingen. 
 

3. Kan het college zorg dragen dat het monument op dezelfde plek 
teruggeplaatst wordt? 
Dit monument van de gevallenen is van Philips. Het College kan niet zo 
maar over andermans eigendommen beslissen. Het is daarom 
vanzelfsprekend dat we hierover contact opnemen met de eigenaar. Zie 
ook antwoord op vraag 2. 
 

4. Is het college bereid zelf het voortouw te nemen om het monument tot 
gemeentelijk monument te verklaren? 
Vanwege de historische betekenis hecht ook het college eraan dat het 
monument van de gevallenen behouden blijft. Een mogelijkheid zou 
kunnen zijn om dit monument een aanduiding Karakteristiek te geven in het 
nieuwe bestemmingsplan. Dit wordt nader onderzocht. 
 

5. En daaraan gekoppeld, hoe beoordeelt het college zelf de waarde van het 
monument? 
Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de cultuurhistorische waarden van de 
gebouwen in het plangebied van fase 4. Het monument van de gevallenen 
kan hierin worden meegenomen. Dit kan ertoe leiden dat het kunstwerk 
alsnog een andere status krijgt dan genoemd onder vraag 4.  

 
 
 
Eindhoven, 14 december 2021 
 


