
 

 

          
Eindhoven, 24 januari 2022 

 

 

Betreft: Henri van Abbestichting nodigt raadsfracties uit voor gesprek over verleden en 

toekomst van Eindhoven 

 

 

Aan bestuur en raadsfracties van de gemeente Eindhoven, 

 

 

Eindhoven is een prachtstad van en voor mensen, met een zichtbaar en tastbaar verleden, 

een dynamisch heden en een gloedvolle toekomst. Daar staat de Henri van Abbestichting 

voor. Niet voor het behoud om het behoud, voor een verleden met een stolp erover. Want 

een stad die om mensen geeft, brengt het verleden in beeld, waardeert wat daarvan over is, 

beschermt het verleden waar nodig, en ontwikkelt dat verder waar wenselijk.  

 

Eindhovenaren waarderen het verleden. Wonen in (industrieel) erfgoed is zeer gewild (NRE, 

Campinaterrein, VDMA). Mooi gerestaureerde gebouwen maken mensen trots op hun stad. 

Een beschermd stadsgezicht biedt een leefklimaat dat recht doet aan wat Eindhovenaren 

waarderen aan hun woonomgeving. Maar het gaat niet vanzelf. 

 

Met de verkiezingen in zicht wil de Henri van Abbestichting graag met jullie in gesprek om te 

praten over de vraag wat gemeenteraad en college van de gemeente kunnen doen om 

Eindhoven als een stad te ontwikkelen die erfgoed niet ziet als iets van het verleden, dat 

vooral plaats moet maken voor de (financiële) toekomst van de projectontwikkelaars. Maar 

erfgoed juist ziet als een eerbetoon aan de mensen die de stad maken. 

 

Er zijn een paar concrete uitdagingen: 

- Het ontwikkelen van een toekomstperspectief voor het centrum als leefomgeving 

waar verleden en toekomst elkaar ontmoeten, met name door het inpassen van 

historische gebouwen en in de beleving van de openbare ruimte, zowel voor het 

oudere als het recentere verleden; 

- Het benutten van kansen voor kunst in de openbare ruimte en de rol van de 

gemeente om kunst een plek te geven en te onderhouden (denk aan het verval van 

de kunstroute de Rode Loper waar tonnen gemeenschapsgeld verloren gingen); 

- Het realiseren van een passende toekomst voor het Evoluon en de groene omgeving 

- Het behouden van beschermwaardige monumenten en de doorvertaling van 

gemeenteraadsbesluiten daarover in uitvoering en handhaving. Denk aan Kortonjo; 

- Het vastleggen van de beschermwaardigheid van bepaalde wijken zoals Den Elzent; 

- Het aanpakken en voorkomen van leegstand en sloop van kerken en de potentie voor 

woningbouw en wijkversterking bij restauratie en inpassing; 



 

 

- Het aanpakken van de verrommeling van wijken door verpaupering van gebouwen 

die langdurig leegstaan of dreigen te staan. 

 

Hopelijk willen jullie met ons in gesprek. Voor een afspraak zijn we bereikbaar via 

Ria Hermanussen, mariahermanussen@gmail.com, tel. 06-51749614. 

 

Wij zien uit naar het gesprek, 

 

Het bestuur van de Henri van Abbestichting 

 

Wilbert Seuren, voorzitter  


